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ABSTRAKT
Úkolem této bakalářské práce je seznámit čtenáře se situací osob se zdravotním
postižením na trhu práce v České republice a pokusit se o zhodnocení ekonomické
efektivnosti jejich pracovního uplatnění. Práce je obsahově rozdělena do čtyř částí. První část
podává stručný přehled základních definic zdravotního postižení, které jsou všeobecně
používány v sociální a anti-diskriminační politice, s rozšířením o přehled definic používaných
Světovou zdravotnickou organizací (WHO), které tvoří základ pro jednotlivé právní normy
většiny států. Kromě vymezení zdravotního postižení obsahuje tato část přehled o počtu a
socio-demografických charakteristikách osob se zdravotním postižením v Evropské unii a
České republice.
Na začátku druhé části je uveden přehled opatření pro podporu zaměstnávání osob se
zdravotním postižením. Mezi hlavní strategie zvyšující zaměstnanost patří legislativní a
stimulující opatření spolu s aktivními a pasivními programy zaměstnanosti. Praktické použití
těchto programů v členských státech Evropské unie je doprovázeno nastíněním situace osob
se zdravotním postižením na trhu práce v Evropské unii. Souhrn právních předpisů a
všeobecných národních opatření, které mají zabezpečit osobám se zdravotním postižením
seberealizaci prostřednictvím pracovního uplatnění, je uveden samostatně i pro Českou
republiku.
Třetí část je věnována státní aktivní politice zaměstnanosti v České republice. Větší
prostor z této problematiky zaujímají programy navržené speciálně pro osoby se zdravotním
postižením, mezi které patří chráněné zaměstnání a chráněné dílny, spolu s podporovaným
zaměstnáváním. V této části je věnován příslušný prostor pro nalezení vztahů, kdy jsou
minimalizovány „průměrné souhrnné náklady“ za existence příslušného počtu pracovních
míst v chráněných dílnách s ohledem na prostorové rozmístění, vyjádřených pomocí
transformace mikroekonomického modelu prostorové monopolistické konkurence.
Poslední část se snaží pomocí mikroekonomické analýzy nákladové efektivnosti
zodpovědět na otázku, zda by mohlo být pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením
pomocí služeb podporovaného zaměstnávání nákladově efektivní. Analýza se snaží
zodpovědět tuto stěžejní otázku z několika perspektiv, proto je propočtena pro několik
alternativ z časového hlediska i z hlediska přínosů podporovaného zaměstnávání pro
jednotlivé skupiny se zaměřením na společenský prospěch
.

OBSAH
ÚVOD ........................................................................................................................................ 1
A. DEFINICE POSTIŽENÍ....................................................................................................... 3
1. Základní přehled definic postižení................................................................................. 3
2. Definice a základní údaje o zdravotně postižených...................................................... 4
2.1 Definice zdravotního postižení WHO ......................................................................... 4
2.2 Definice zdravotního postižení a situace postižených v Evropské unii (EU) ............. 6
2.3 Definice zdravotního postižení a situace postižených v České republice ................. 10
B. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU PRÁCE.................................... 18
1. Strategie podporující pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením .............. 18
2. Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v EU................................................ 24
3. Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v České republice .......................... 31
C. PROGRAMY AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE ................................................ 37
1. Podmínky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice........... 39
2. Profesní poradenství...................................................................................................... 40
3. Pracovní rehabilitace..................................................................................................... 41
4. Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna ................................................ 43
4.1 Model minimalizace “průměrných souhrnných nákladů” chráněných dílen ............ 45
5. Podporované zaměstnávání .......................................................................................... 50
5.1 Základní charakteristiky podporovaného zaměstnávání ........................................... 50
5.2 Historie podporovaného zaměstnávání a jeho vývoj v USA..................................... 57
5.3 Podporované zaměstnávání v zemích mimo USA .................................................... 60
5.4 Podporované zaměstnávání v České republice.......................................................... 62
D. NÁKLADOVÁ EFEKTIVNOST PODPOROVANÉHO ZAMĚSTNÁNÍ....................... 71
1. Studie ekonomické efektivnosti podporovaného zaměstnávání ................................ 71
2. Nákladové efektivnosti podporovaného zaměstnávání v České republice............... 76
ZÁVĚR..................................................................................................................................... 94
POUŽITÁ LITERATURA....................................................................................................... 98
PŘÍLOHY............................................................................................................................... 102

ÚVOD
Již od počátku lidské společnosti byli mezi jejími členy jedinci, kteří se odlišovali od
ostatních svým vzhledem, smyslovými či tělesnými vadami, duševním stavem nebo jinými
chorobami. Jak pro jednotlivce, tak pro společnost bylo vždy v určitých aspektech těžké
přijmout odlišnosti ostatních a akceptovat je. Přístup k jedincům, kteří se nějakým způsobem
lišili od ostatních, se v průběhu dějin měnil a závisel na socio-ekonomickém vývoji
společnosti.
V nejprimitivnějších společnostech byli jedinci, kteří nevykazovali určité znaky a
kvality znamenající nějaký přínos pro zbytek společnosti, zpočátku úplně vyloučeni. Tento
odmítavý postoj se měnil díky zlepšující se ekonomické situaci společnosti. Ve středověku
s rozšířením křesťanství dochází ke změně ve vnímání postižení. Jedinci s postižením jsou
vnímáni jako objekt soucitu a křesťanské lásky, ze které vyplývá nutnost péče o slabé a
nemocné. Deterministické pro postižené ovšem nadále zůstává jejich postižení (tj. odlišnost),
pro které jsou odděleni od zbytku společnosti. Až v posledních dvou stoletích se přístup
k postiženým začíná pozvolna měnit (Vágnerová, 2004). Je jim věnována větší péče zaměřená
na individuální potřeby každého jedince s respektem k jejich specifickým vlastnostem a
kvalitám.
V České republice tvoří osoby se zdravotním postižením relativně početnou skupinu
osob vyznačující se velkou heterogenitou. Přístup k této skupině byl před rokem 1989 značně
determinován všeobecnou situací ve společnosti. Postižení nebyli ani zdaleka považováni za
rovnoprávné členy společnosti, a tedy jejich přijetí společností bylo minimalizováno (někdy
až úplně odstraněno). O tomto faktu svědčí rozsáhlá struktura ústavů sociální péče, které byly
zřízeny právě pro osoby se zdravotním postižením bez ohledu na jejich rozhodnutí. Zdravotně
postižení byli po celou dlouhou dobu vlády komunistické strany vyloučeni téměř ze všech
složek života, včetně vzdělávání a pracovního uplatnění. Výrazy „nevzdělavatelný“ nebo
„neschopný práce“ byly používány velmi často, a to i bez bližšího poznání a zhodnocení
schopností daného jedince.
V souvislosti s vývojem české společnosti po roce 1989 došlo ke změnám ve vnímání
osob se zdravotním postižením a také ke změnám v péči o ně. Uskutečněné změny odpovídají
snahám o zajištění rovnoprávného postavení osob se zdravotním postižením ve srovnání
s ostatními členy společnosti. Péče o tyto jedince přestává být zaměřena pouze na uspokojení
jejich fyzických potřeb, ale stává se komplexní a individuální pomocí zaměřenou na
zkvalitnění jejich života. Jedinec se zdravotním postižením přestává být pasivním příjemcem
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péče a stává se subjektem, který je oprávněn rozhodovat o svém životě a kvalitách péče jemu
poskytované. Větší pozornost je věnována schopnostem a možnostem jedince se zdravotním
postižením než jeho omezením. Přístup k jednotlivým složkám každodenního života ve
společnosti se začíná otevírat i pro osoby dříve úplně vyloučené. Rozšiřují se možnosti
vzdělávání osob se zdravotním postižením zároveň s možnostmi jejich pracovního uplatnění.
K uplatnění těchto základních práv jsou aplikovány konkrétní opatření.
Právo na pracovní uplatnění je v České republice zajištěno pro každého občana
(Všeobecná deklarace lidských práv, článek 23), tedy i pro osoby se zdravotním postižením.
Možnosti nalezení práce pro takto znevýhodněné jedince na trhu práce mohou být značně
omezené, proto je nutné přijetí některých speciálních opatření pro podporu pracovního
uplatnění osob se zdravotním postižením. Tato opatření mohou být finančně náročná, ale není
vyloučené, že pozitiva z nich plynoucí převýší náklady nutné pro jejich fungování. Výnosy z
uplatnění handicapovaných na trhu práce nejsou jen ekonomické povahy, ale jejich podstatná
část může být spatřena v sociální integraci postižených do společnosti. Pracovní uplatnění
osob se zdravotním postižením zvyšuje do značné míry jejich samostatnost a sebehodnocení.
Úkolem této bakalářské práce je poskytnout přehled o situaci osob se zdravotním
postižením v České republice (jak všeobecně, tak na trhu práce). Pro úplnost je stejný přehled
uveden i pro Evropskou unii. Zvláštní pozornost je věnována zejména aktivní politice
zaměstnanosti, která přímo podporuje pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením
v České republice. Mezi hlavní nástroje této politiky patří chráněné dílny a chráněná
zaměstnání. Jako inspirace pro ekonomicky podložené úvahy o těchto programech je v práci
nastíněna teoretická metoda minimalizace průměrných souhrnných společenských nákladů
v závislosti na počtu těchto pracovišť založená na modelu prostorové monopolistické
konkurence.
Významnou část této bakalářské práce tvoří mikroekonomická analýza nákladové
efektivnosti podporovaného zaměstnávání v České republice, pomocí které jsou porovnávány
náklady a přínosy plynoucí z uplatnění služeb podporovaného zaměstnávání pro podporu
osob se zdravotním postižením na trhu práce. Analýza se snaží poskytnout odpověď na
otázku, zda-li je v České republice zaměstnávání osob se zdravotním postižením
prostřednictvím podporovaného zaměstnávání pro společnost výhodné. Vzhledem k tomu, že
podporované zaměstnávání je v České republice relativně novou službou, neexistuje
dostatečná datová základna, která by byla zapotřebí k vytvoření obecného modelu. I přesto by
mohla tato analýza poskytnout cenné informace pro další studium v této oblasti, jelikož je
svým obsahem v České republice historicky první.
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A. DEFINICE POSTIŽENÍ
Určení zdravotního postižení vždy bylo a nadále zůstává nesnadným úkolem, jak pro
tvorbu sociálních programů, tak pro vědecké účely v oblastech sociologie, psychologie či
speciální pedagogiky. Vždy bude existovat velká pluralita názorů v určení postižení, zejména
díky rozličným perspektivám, ze kterých vychází.
Definování postižení je důležité pro vymezení působnosti národních programů a
politik (tj. pro určení šíře jednotlivých opatření sociálního a zdravotního systému). U osob
s postižením se handicap vyskytuje zejména ve vztahu k okolnímu prostředí, v případě, že
kulturní, fyzické a sociální bariery podstatně omezují jedince v praktickém životě
(Pipeková, 1998).

1. Základní přehled definic postižení
Existuje mnoho definic postižení nejen v mezinárodním porovnání, ale i uvnitř
jednoho státu. Odlišnost v definicích postižení může být způsobena různorodostí účelů, pro
které byla daná definice primárně vytvořena. Základní přehled definic tvoří definice
používané v sociální politice a definice v anti–diskriminační politice. Definice používané
v sociální politice jsou více restriktivní, protože v závislosti na nich se rozdělují finanční
prostředky nebo jiná péče jedincům, kteří byli shledáni osobami se zdravotním postižením.
V sociální politice není však definice osob se zdravotním postižením pro všechny její oblasti
stejná, ale liší se podle relevance použití. Více informací o určení osob se zdravotním
postižením v jednotlivých oblastech sociální politiky je uvedeno v příloze č. 1. Definice
postižení používané v anti–diskriminační politice zahrnují velmi široké spektrum míry
postižení. Opatření v anti–diskriminační politice jsou určena jak pro osoby s vážnějším
postižením, tak pro jedince s mírným defektem. Další údaje o definicích postižení v této
politice jsou uvedeny v příloze 2.
Definice postižení se neliší pouze účelem, pro který jsou stanoveny, ale také rozličným
vnímáním samotného postižení. Z tohoto hlediska rozlišujeme:
1. Lékařský model – vnímá postižení jako osobní problém způsobený přímo nemocí,
zraněním nebo jinými zdravotními příčinami. Předpokládá se, že tento problém je možné
eliminovat nebo alespoň zmenšit lékařskými zásahy (např. rehabilitací).
2. Social welfare model – je úzce spojen s modelem lékařským. Byl poprvé definován
v roce 2000 na DREDF Symposium on International Disability Law and Policy
(Waddington and Diller, 2000). Postižení vnímá jako zdravotní defekt, který vždy vede
k nevýhodám a exkluzi ze společnosti, a proto by měl být kompenzován peněžitými
3

dávkami nebo jinými sociálními výhodami. Na rozdíl od lékařského modelu nezdůrazňuje
možnost kompenzace pomocí lékařských zásahů.
3. Sociální model – postižení nevidí jako vrozený či neměnný atribut, ale jako produkt
sociálního kontextu a prostředí (včetně fyzické struktury prostředí a sociálních předsudků,
které mohou vést k diskriminaci). Sociální model přímo nedefinuje, kde jsou umístěny
hranice mezi postižením a zdravím. Dokonce ani neříká, jak přesně by měla definice
postižení pro účely sociální politiky vypadat. Místo toho přináší do oblasti sociální
politiky několik zásadních otázek. Sociální model podněcuje tvůrce sociální politiky
k odstranění všech bariér tak, aby se postižený jedinec mohl naplno účastnit všech složek
každodenního života. Místo zaměření na identifikaci postiženého se sociální model
zaměřuje na situaci postiženého.
Nevýhodou sociálního modelu pro aplikaci v rozpočtově omezených programech sociální
politiky může být právě nepřesná kategorizace toho, kdo je a kdo není postižený. Jestliže
jsou zdroje sociální politiky omezené (např. omezený rozpočet na zdravotní důchody,
omezený počet míst pro pracovní rehabilitaci nebo omezený počet míst vytvořených pro
postižené), pak je nutné, aby určení existence a míry postižení bylo přesně vymezeno.
Díky tomu je pak alokace zdrojů efektivní.

2. Definice a základní údaje o zdravotně postižených
V této části bych chtěla nastínit praktický rámec definic postižení používaných
Světovou zdravotnickou organizací, státy Evropské unie a Českou republikou. Tento přehled
nebude komplexním výčtem definic, ale spíše stručným přehledem definic a základních
charakteristik postižených.

2.1 Definice zdravotního postižení WHO
Světová zdravotnická organizace (WHO) sestavila v osmdesátých letech 20. století
mezinárodní klasifikaci postižení International Classification of Impairment, Disability
and Handicap (ICIDH). Tato klasifikace byla publikována v roce 1980 a ve většině států se
stala základem pro určování definice postižení. Snažila se o rozšíření vnímání zdraví v širším
kontextu (dříve bylo vnímáno lékaři pouze z pohledu patologického). Následující definice
tvoří základní pilíře této klasifikace:
•

DEFEKT – Je definován jako jakákoliv ztráta či abnormálnost fyziologické,
psychologické nebo anatomické funkce.
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•

POSTIŽENÍ – Je určeno jako jakékoliv omezení nebo ztráta (vyplývající z vady) jednat a
provádět činnosti způsobem nebo v mezích, které se pro lidskou bytost označují za
normální.

•

ZNEVÝHODNĚNÍ (handicap) – Nevýhoda, vyplývající pro daného jedince z jeho
postižení nebo vady, která omezuje nebo znemožňuje uplatnění, jež je pro tohoto jedince
(s přihlédnutím k věku, k pohlaví a k sociálním a kulturním faktorům) normální.
Klasifikace ICIDH vznikla jako část výzkumného projektu, který se zabýval vztahem

mezi socioekonomickou pozicí a zdravím jedince. Tento projekt vyvolal řadu debat o rovnosti
v přístupu ke zdravotní péči a o financování zdravotních systémů. Některé národní posudkové
systémy byly ICIDH přímo ovlivněny a odkazují na ně. Souvislost mezi defektem, postižením
a handicapem osahuje francouzský “Guide Bareme“, který nahlíží na závažnost defektu jako
na měřítko pro určování následků postižení, nebo španělský “Valoración de las situaciones de
minusvalia“, kde defekt, postižení a handicap jsou jednotlivými elementy celkového
hodnocení pro přiznání zdravotního důchodu a otevření přístupu ke specializovaným službám
(European Commission, 2002 b). Přestože tyto dva systémy implementují tři klíčové pojmy
z ICIDH jinak, je zřetelné, že z této klasifikace vychází. To dokazuje, že klasifikace ICIDH
nebyla sestavena jako definitivní schéma pro určení toho, kdo je a kdo není postižený.
I když klasifikace ICIDH byla velmi otevřená, byla kritizována za určení lineárního
vztahu mezi defektem, postižením a handicapem. V roce 2001 byla Světovou zdravotnickou
organizací (WHO) dokončena revize, která přeměnila ICIDH klasifikaci na klasifikaci ICF
(International Classification of Functioning, Disability and Health).
Klasifikace ICF není stejně jako její předchůdkyně uzavřeným schématem definice
postižení. Snahou naopak bylo vytvořit revizi méně striktní. V klasifikaci chybí pojem
“postižení“, který je nahrazen širším definováním defektu ze tří dimenzí – defekt tělní stavby,
funkční defekt, zhoršěná činnost a účast v každodenních aktivitách. Důležitým znakem ICF
klasifikace je “univerzálnost“ chápání postižení (Bickenbach et al, 1999), která rozvíjí úvahu,
že každý jedinec ve společnosti se může stát postiženým nebo chronicky nemocným. Stejně
jako klasifikace ICIDH neobsahuje klasifikace ICF hranici, která by určovala, kdo je a kdo
není postižený.
V roce 1999 vznikl oficiální odhad počtu postižených na světě. Byl přednesen
generálním předsedou WHO a říká, že 7-10 % celosvětové populace má nějaký druh postižení
se sociálními a ekonomickými následky.
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2.2 Definice zdravotního postižení a situace postižených v Evropské unii (EU)
V Evropské unii neexistuje jednotná oficiální definice postižení. Definice a kritéria
posouzení zdravotního postižení jsou stanovena národní legislativou a správními postupy
každého státu. Jednotlivé státy se liší nejen v určení hranice mezi postižením a nepostižením
(zejména při alokaci sociálních dávek), ale také v posuzování postižení.
Vymezení a demografické charakteristiky populace osob se zdravotním postižením
v Evropské unii
Díky neexistenci jednotné definice a kritérií zdravotního postižení v EU je velmi
obtížné určit počet nebo podíl této skupiny z celkového počtu evropských obyvatel. Odhady
tohoto podílu se od sebe liší. V roce 1996 uvedla Komise odhad, že v členských státech EU
žilo 40 milionů osob s postižením (European Commission, 2002 b). Ve stejném roce byly
uvedeny výsledky průzkumu pořádaného Skupinou pro domácnost Evropského společenství
(European Community Household Panel, ECHP), který byl založen na samostatném hlášení
zdravotního postižení (European Commission, 2002 b). Podle tohoto průzkumu 14,3 % osob
žijících v EU ve věku 15-64 let vypovědělo, že má určitý druh postižení. Tento podíl tvořil 26
milionů osob ve 14 členských státech (kromě Švédska). Největší podíl postižených byl podle
tohoto průzkumu ve Finsku (22,9 %), Nizozemí (18,6 %) a Velké Británii (18,8 %). Naopak
podíl nižší než 10 % byl zjištěn v Řecku, Španělsku a Itálii. Podobný průzkum byl proveden i
v deseti nově přistupujících státech, kde celých 25 % obyvatel přiznalo nějaký druh postižení.
Tyto údaje potvrzují, že lidé s postižením netvoří jen minoritní skupinu a problematika
zdravotního postižení by měla být vnímána jako záležitost celé společnosti.
Z této studie vyplynulo, že větší podíl postižených se vyskytuje ve vyšších věkových
skupinách. Jinak řečeno, populace osob s postižením je starší než ostatní část obyvatelstva
členských států. Podle této studie tvořil podíl osob s postižením ve věku vyšším než 45 let
63,3 % z celkového počtu postižených, zatímco podíl osob starších 45 let tvořil v populaci
osob intaktních jen 33,9 %. Tato fakta naznačují přímou závislost stárnutí a zdravotního
postižení (výskyt zdravotního postižení je vyšší ve vyšších věkových skupinách). Podle
demografických ukazatelů dochází ve všech státech Evropské unie ke stárnutí populace, což
znamená, že střední délka života se zvyšuje zejména díky lepší zdravotní péči v dospělosti a
stáří. Je tedy zřejmé, že důsledkem stárnutí populace počet osob se zdravotním postižením
v Evropské unii stoupá a uvedená studie předpokládá, že stoupat bude i nadále.
Při porovnání populace osob s postižením s populací osob bez postižení z hlediska
pohlaví, nebyl ve výsledcích studie ECHP z roku 1996 nalezen žádný signifikantní rozdíl.

6

Obecně tvoří ženy se zdravotním postižením 52,7 % z celkového počtu postižených a muži
47,3 %. Ale v některých státech (Dánsko, Nizozemí) byl podíl postižených žen nižší než podíl
postižených mužů.
Při obdobném porovnání z hlediska dosažené úrovně vzdělání uvádí studie značný
rozdíl mezi osobami s postižením a bez postižení. Ve všech členských státech EU, kde byl
průzkum proveden, byla zjištěna v průměru nižší úroveň vzdělání pro osoby s postižením než
pro osoby bez postižení. Tento výsledek může být vysvětlen několika způsoby. Některá
postižení (např. mentální postižení) mají efekt na vzdělání, a tedy schopnost dosáhnout
určitého stupně vzdělání může být omezena. Další vysvětlení nalezneme, pokud se zaměříme
na postižení získaná při pracovním výkonu. Je zřejmé, že lidé s nižším vzděláním pracují
v zaměstnáních, která jsou rizikovější a více nebezpečná. Výsledky této studie, týkající se
charakteristik lidí s postižením, mohou být považovány za stabilní. Nepředpokládá se tedy, že
by se podíly osob s postižením podle jednotlivých demografických charakteristik měnily.
Další zajímavé výstupy z tohoto průzkumu, týkající se pracovního uplatnění
postižených, budou zmíněny v kapitole Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v EU.
Obecné cíle EU související se životem lidí se zdravotním postižením
Snahou Evropské unie je podporovat rovná práva pro lidi s postižením a zamezit všem
formám diskriminace. V pozadí těchto snah stojí myšlenka integrace a aktivního zapojení
postižených do ekonomického a sociálního života. Tento přístup je protikladem dřívějšího
přístupu k osobám s postižením, který byl založen na pasivní asistenci všem postiženým bez
ohledu na jejich schopnosti, dovednosti a přání. Hlavním cílem EU je plné začlenění osob se
zdravotním postižením do společnosti. K dosažení tohoto cíle byl vytvořen souvislý postup,
který je založen na spolupráci všech zainteresovaných stran (členské státy, sociální partneři).
Ochrana práv osob se zdravotním postižením uvnitř států EU je jedním ze základních
požadavků k naplnění hlavního cíle EU. V EU zatím neexistuje komplexní legislativa, ale již
bylo přijato několik opatření, které k ní směřují. V roce 2000 byla vydána Směrnice Rady
2000/78/EC

o

rovném

zacházení

v zaměstnání

a

na

pracovišti

a

Evropský

anti-diskriminační program, jehož hlavním úkolem bylo podpořit členské státy EU v boji
proti diskriminaci. Práva osob se zdravotním postižením jsou také chráněna Chartou
základních práv, ve které je závazek nerozlučnosti politických, hospodářských a občanských
práv a práv sociálních. Deklarace práv postižených by měla být také součástí Evropské
ústavy. Články 21 a 26 zahrnují práva osob se zdravotním postižením.
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Evropský sociální model zdravotního postižení zvýrazňuje bariéry ve společnosti,
které zabraňují osobám se zdravotním postižením v plné účasti na společenském životě.
Komise opakovaně uvádí nutnost odstranění všech bariér, tak aby byl zajištěn koncept
rovných příležitostí a práva zúčastnit se. Problematika přístupnosti a mobility je řešena nejen
odstraňováním technických a právních bariér, ale také usnadňováním přístupu k informacím
pro osoby s postižením.
Stále větší snaha EU o odstraňování bariér a začleňování lidí s postižením do
společnosti je věnována také v oblasti zaměstnanosti. V rámci programů podporovaných
Evropskou unií je věnována velká část k odstranění segregace osob se zdravotním postižením
na trhu práce. Komise navíc usiluje o rozšíření práv k pobytu pro zdravotně postižené
pracovníky. Ke zvýšení mobility osob se zdravotním postižením by mělo přispívat postupné
zmenšování podpor pro zdravotně postižené, které nejsou přesunutelné z jednoho členského
státu do jiného.
Obecné povědomí a velká informovanost je jedním ze základních předpokladů
integrace osob s postižením do společnosti. Snahou EU je tedy i rozšíření problematiky
zdravotního postižení do obecné politiky a spolupráce s rozvojovými státy.
Specifické nástroje, programy a opatření používané k dosažení obecných cílů EU
souvisejících se životem lidí se zdravotním postižením
I přes rozsáhlé iniciativy EU pro zlepšení života a vyrovnávání příležitostí pro osoby
se zdravotním postižením, zůstávají podstatné kompetence v této oblasti stále v působnosti
členských států. Smlouva o EU však nabízí několik možností pro jednání na evropské úrovni.
Článek 13 dovoluje Evropskému společenství zřídit opatření na boj proti diskriminaci na
základě zdravotního postižení. Články 136 a 137 Smlouvy ES, které byly přiřazeny
Amsterdamskou smlouvou v roce 1999, stanovují podporu EU svým členským státům při
potlačování

sociálního

vyloučení

a

diskriminace

osob

na trhu

práce

(European

Parliament, 2004).
První opatření pro postižené v rámci EU byla Společná evropská strategie
k postižení (COM(96) 406), kterou přijala Komise v červenci 1996. Tato strategie vznikla na
popud rezoluce Spojených národů z roku 1993 s názvem Pravidla pro vyrovnávání
příležitostí. Základem strategie je prosazování rovných práv a anti-diskriminace na úrovni,
která doposud nebyla v členských státech přijata. Strategie se dožaduje začlenění oblastí
spojených se zdravotním postižením do patřičných EU politik (sociální politiky, vzdělávání,
výzkumu, dopravy, telekomunikací, veřejného zdraví). Implementací těchto opatření jsou
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pověřeny členské státy EU, proto je možné najít rozdíly ve způsobu i rychlosti jejich přijetí.
Hlavním úkolem EU na úrovni společenství je rozšiřovat spolupráci mezi členskými státy a
podporovat výměnu a rozvoj dobré praxe. K naplnění cílů strategie na EU úrovni byla v roce
1996 zřízena High level group on Disability, jejímž úkolem bylo monitorovat skladbu
jednotlivých politik, shromažďovat informace a poskytovat doporučení Komisi v oblastech
týkajících se života osob se zdravotním postižením. Od roku 1997 byly také shromažďovány
příklady dobré praxe. K integraci osob se zdravotním postižením v oblasti pracovního
uplatnění byla 27. 11. 2000 Radou přijata Směrnice 2000/78/EC, zřizující obecný rámec
rovného zacházení v zaměstnání a na pracovišti (více v kapitole Osoby se zdravotním
postižením na trhu práce v EU).
Za účelem podpory členských států v boji proti diskriminaci byl přijat akční program
Společenství na boj proti diskriminaci (2001-2006) (Rozhodnutí Rady 2000/750/EC
z 27. 11. 2000). Akční plán umožňuje Komisi financovat mnoho aktivit podporujících
začlenění osob s postižením do společnosti. Mezi tyto aktivity patří např. vytváření sítí
vzájemných vztahů, pořádání konferencí, národních informačních dnů organizovaných
členskými státy za účelem zvýšení informovanosti o vývoji v oblasti zdravotního postižení,
kampaní a studií zaměřených na boj proti diskriminaci z důvodu zdravotního postižení.
Program zároveň finančně přispívá na provozní náklady několika celoevropských nevládních
a neziskových organizací reprezentujících osoby se zdravotním postižením, jako je Evropské
fórum zdravotně postižených (EDF), atd.
Zásadní krok pro osoby se zdravotním postižením byl učiněn Rozhodnutím 2001/903,
ve kterém byl označen rok 2003 Evropským rokem osob se zdravotním postižením
(EROZP). Tento projekt byl vytvořen Komisí a členskými státy EU s úmyslem upozornit na
záležitosti důležité pro osoby se zdravotním postižením a přispět ke zúžení priorit v politice.
Na realizaci tohoto projektu spolupracovaly nevládní organizace reprezentující zdravotně
postižené a organizace na národní úrovni za podpory veřejné správy, firemního sektoru,
sociálních partnerů, Evropského parlamentu, Evropského hospodářského a sociálního výboru
a dalších organizací. V roce 2003 tak bylo uspořádáno mnoho akcí (konferencí, veřejných
diskusí, mediálních kampaní šířících informace o životě zdravotně postižených), které měly
za úkol prosazovat práva osob se zdravotním postižením a zvýšit vnímaní bariér, kterým
občané se zdravotním postižením denně ve společnosti čelí. Celkový rozpočet na přípravu
v roce 2002 a samotný rok 2003 byl na úrovni 12 milionů EUR. Během roku 2003 bylo
přijato několik usnesení (Rezoluce o zlepšení přístupu do kulturní infrastruktury pro osoby
s postižením, Rezoluce o rovných příležitostech pro žáky a studenty s postižením ke
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vzdělávání, Rezoluce o prosazování zaměstnávání a sociálního začlenění osob se zdravotním
postižením).
Hlavním programem Evropské unie na podporu práv a zlepšení života postižených je
v současnosti Evropský akční plán o rovných příležitostech osob se zdravotním
postižením, který byl přijat v říjnu 2003. Tento plán je navržen pro období 2004-2010 a je
rozdělen na několik fází. První fáze je stanovena pro roky 2004 a 2005. Jejím hlavním cílem
je vytvoření nezbytných podmínek k prosazování zaměstnávání osob se zdravotním
postižením a vytvoření právního rámce pro tento účel. Víceletý akční plán, řešící
problematiku zdravotního postižení, má umožnit plánování prioritních aktivit, jejich
zrealizování a navázání na ně, což značně přispěje k překonání problémů týkajících se
začlenění osob s postižením do hospodářství a do společnosti. Prioritní aktivity by se měly
navzájem doplňovat a vytvořit souvislou řadu na evropské a národní úrovni a na úrovni
decentralizovaných orgánů. Akční plán si klade za cíl plně implementovat Směrnice pro rovné
zacházení v zaměstnání a na pracovišti, posílení záležitostí týkajících se postižení
v relevantních politikách EU a zlepšení přístupnosti ke všem podstatným složkám
ekonomického, sociálního a kulturního života.

2.3 Definice zdravotního postižení a situace postižených v České republice
V České republice byla problematika osob s postižením po dlouhé období
komunistické nadvlády potlačována. Osoby s těžším zdravotním postižením byly převážně
nebo úplně vyloučeny ze společenského života a přežívaly v ústavech sociální péče.
Vyloučení osob se zdravotním postižením se odehrávalo také v oblastech vzdělávání a
zaměstnávání. Po roce 1989 se v životě postižených odehrálo mnoho změn. Po vstupu České
republiky do Evropské unie je nutné uzpůsobit opatření pro podporu začlenění postižených a
zkvalitnění jejich života na stejnou úroveň, která se nachází v ostatních členských státech.
Definice zdravotního postižení v České republice
V České republice nejsou stanoveny právní normy, které se výlučně zabývají právem
zdravotně postižených. Právní předpisy vztahující se k problematice zdravotně postižených
jsou řešeny v rámci obecných předpisů.
Ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti definuje osoby se
zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce.
Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou
a. orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (neboli "osoby s těžším
zdravotním postižením"),
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b. orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními,
c. rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými
("osoby zdravotně znevýhodněné", dříve osoby se změněnou pracovní schopností).
Za zdravotně znevýhodněnou osobu podle odstavce 2 písm.c) se považuje fyzická
osoba, která má takovou funkční poruchu zdravotního stavu, při které má zachovánu
schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její možnosti
být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní
kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě
nepříznivého zdravotního stavu.
Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje
nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně
omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i možnost pracovního uplatnění.
Zhodnocení zdravotního stavu je zajištěno posudkovým lékařem. V České republice
existuje v současnosti jednotná posudková služba. To znamená, že posudkový lékař rozhoduje
o zdravotním stavu jedince pro účely všech pojistných i nepojistných systémů (pro úřady
práce, pro obce, pro pojišťovny). Posudkoví lékaři nerozhodují o výši státní sociální podpory,
ale vydávají pouze posudek, který slouží jako podklad pro rozhodnutí příslušného orgánu o
přidělení příslušných opatření v rámci státních sociálních dávek nebo jiných výhod. Proti
posudku lékaře se nelze odvolat, ale předpokládá se, že posudkový lékař vycházel z nálezů
ošetřujících lékařů, kteří znají pacientův zdravotní stav nejlépe. Odvolat se je možné proti
rozhodnutí o sociální dávce. V rámci odvolání se případně přezkoumá zdravotní stav
posudkovou komisí MPSV (Wernerová, 2005). Skutečnost, že je osobou se zdravotním
postižením, dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního
zabezpečení.
Podmínky pro zařazení jedince mezi plně či částečně invalidní osoby jsou podrobně
vyjmenovány v § 39 a § 44 zákona o 155/95 Sb. o důchodovém pojištění.
a) Plná invalidita
V § 39 odstavec 1 je uvedeno, že občan je plně invalidní, jestliže z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu:
a) poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % (plný
invalidní důchod typu A), nebo
b) je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela
mimořádných podmínek (plný invalidní důchod typu B).
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Následující odstavec ustanovení § 39 zajišťuje postup určení poklesu schopnosti
soustavné výdělečné činnosti jedince. Určení se provádí na základě zdravotního stavu
doloženého výsledky funkčních vyšetření a na základě schopnosti vykonávat práce
odpovídající zachovaným tělesným, smyslovým a duševním schopnostem. Při hodnocení se
přihlíží k dosaženému vzdělání,zkušenostem, znalostem a k výdělečným činnostem, které
jedinec vykonával před poklesem schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Zároveň je
podstatné posouzení, zda zdravotní postižení trvale ovlivňuje schopnost výdělečné činnosti a
zda je jedinec na své postižení adaptován a schopen podstoupit rekvalifikaci na jiný druh
výdělečné činnosti než dosud vykonával.
Procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti jsou uvedeny
v příloze č. 2 vyhlášky č. 284/1995. Výčet zdravotních postižení umožňujících výdělečnou
činnost za zcela mimořádných podmínek je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 284/1995,
kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
Podmínky, za kterých má jedinec nárok na získání plného invalidního důchodu, jsou
uvedeny v § 38 zákona 155/95 Sb. Podmínky přiznávají nárok na plný invalidní důchod
jedinci za předpokladu, že se stal plně invalidní následkem pracovního úrazu, nebo za
předpokladu, že se stal plně invalidní a získal potřebnou dobu pojištění, ale nesplnil ke dni
vzniku plné invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle § 29 zákona 155/95 Sb.,
popřípadě, byl-li přiznán starobní důchod podle § 29 zákona 155/95 Sb., pokud nedosáhl
důchodového věku. Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod se liší podle
stáří jedince a je uvedena v § 40 zákona 155/95 Sb.
Celková výše invalidního důchodu je na základě § 41 zákona 155/95 Sb. určena výší
základní výměry (680 Kč/měsíc) a výší procentní výměry, která činí za každý celý rok doby
pojištění 1,5 % výpočtového základu měsíčně. Jiné okolnosti při výpočtu plného invalidního
důchodu jsou uvedeny také v tomto ustanovení. Podle údajů Českého statistického úřadu činil
průměrný měsíční plný invalidní důchod v České republice v roce 2003 pro muže 7 449 Kč a
pro ženy 6 243 Kč.
b) Částečná invalidita
V § 44 zákona 155/95 Sb. o důchodovém pojištění je uvedeno, že osoba je považována
za částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla
její schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 % nebo jestliže ji dlouhodobě
nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky. Určení poklesu schopnosti
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soustavné výdělečné činnosti jedince se provádí stejně jako v případě plného invalidního
důchodu.
Procentní míry poklesu schopnosti soustavné činnosti jsou uvedeny rovněž v příloze
č. 2 vyhlášky č. 284/1995. Výčet oblastí zdravotních postižení značně ztěžujících obecné
životní podmínky je stanoven v příloze č. 4 vyhlášky č. 284/1995, kterou se provádí zákon o
důchodovém pojištění.
Podmínky, za kterých má jedinec nárok na získávání částečného invalidního důchodu,
jsou obdobné jako u plného invalidního důchodu.
Celková výše částečného invalidního důchodu je určena výší základní výměry
(680 Kč/měsíc) a výší procentní výměry, která činí za každý celý rok doby pojištění 0,75 %
výpočtového základu měsíčně (minimálně 385 Kč měsíčně). Jiné okolnosti při výpočtu
částečného invalidního důchodu jsou uvedeny v ustanovení § 45 zákona 155/95 Sb. Podle
údajů Českého statistického úřadu činil průměrný měsíční částečný invalidní důchod v České
republice v roce 2003 pro muže 4 502 Kč a pro ženy 3 906 Kč.
Počet osob se zdravotním postižením žijících v České republice
V České republice stále neexistují úplné statistické údaje o počtu a struktuře osob se
zdravotním postižením. Při určování velikosti populace se zdravotním postižením se vychází
pouze z orientačních průzkumů. Podle šetření, které bylo provedeno v rámci přípravy
Národního plánu opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení v roce
1993, byl počet osob se zdravotním postižením odhadnut na úrovni okolo 10 % z celkového
počtu obyvatel ČR, což bylo asi 1 200 000 osob. Z tohoto údaje byl odhadnut počet osob
s těžším zdravotním postižením na úrovni 800 000. V rámci šetření byla odhadnuta i struktura
osob s postižením z hlediska druhu postižení. Výsledek tohoto odhadu byl:
•

60 tisíc zrakově postižených (z toho 17 tisíc velmi těžce postižených)

•

300 tisíc sluchově postižených (z toho asi 15 tisíc zcela hluchých)

•

60 tisíc lidí s poruchami řeči

•

1 500 slepohluchých

•

300 tisíc mentálně postižených

•

300 tisíc lidí s vadami pohybového ústrojí

•

480 tisíc diabetiků (z toho 70 000 inzulinovaných)

•

150 tisíc osob po cévních a mozkových příhodách

•

140 tisíc osob postižených epilepsií

•

100 tisíc duševně nemocných
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Kromě uvedených nejznámějších nebo nejčastěji se vyskytujících postižení existuje
ještě značné množství osob s postižením např. s vrozenými vývojovými vadami, těžkým
onemocněním ledvin a močových cest, atd.
Podle výzkumu Dupré, D. & Karjalainen, A. (2003), který se uskutečnil v rámci
Evropského roku osob se zdravotním postižením 2003, je podíl osob se zdravotním
postižením v České republice odhadován na úrovni 20,2 %. Tato studie ovšem zahrnuje do
kategorie osob se zdravotním postižením i zaměstnance, kteří mají statut pracovní
neschopnosti delší než 6 měsíců, proto je tento odhad mnohem vyšší než jiné odhady.
V současné době probíhají přípravy pro vytvoření informačního systému o osobách se
zdravotním postižením. Tento projekt je řízen Českým statistickým úřadem a účastní se ho
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR;
Ministerstvo zdravotnictví ČR a Národní rada zdravotně postižených ČR.
Mezi osoby se zdravotním postižením nejvíce ohrožené sociálním vyloučením patří
jedinci žijící v ústavních zařízeních. V České republice je stále velmi rozšířený pobyt osob
se zdravotním postižením v ústavech sociální péče oproti jiným substitučním druhům sociální
péče (jako např. chráněné bydlení nebo pečovatelská služba). V České republice v roce 2003
žilo v ústavech sociální péče celkem 17 414 osob se zdravotním postižením podle
předběžných údajů Českého statistického úřadu. Převážnou část tvořili jedinci s mentálním
postižením (15 296 osob). Počet osob se zdravotním postižením žijících v ústavech sociální
péče se od roku 1995 příliš nezměnil. V roce 1995 žilo v ústavech sociální péče 17 990 osob
se zdravotním postižením. Podrobnější údaje o počtu osob se zdravotním postižením žijících
v ústavech sociální péče jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 1: Kapacita zařízení sociální péče v České republice, 1995, 2000-2003
Ukazatel
tělesným
smyslovým
mentálním
Celkem
tělesným
tělesným s přidruženým
mentálním postižením
mentálním
Celkem
Zdroj: Český statistický úřad

1995

2000

2001

Ústavy sociální péče pro dospělé s postižením:
415
491
505
295
265
265
4 759
4 862
4 952
5 469
5 618
5 722
Ústavy sociální péče pro mládež s postižením:

2002

2003

505
254
4 989
5 748

492
275
5 260
6 027

1 108

1 083

824

824

624

679

794

785

825

727

10 734
12 521

10 950
12 827

10 888
12 497

10 886
12 535

10 036
11 387
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Zatímco počty osob žijících v ústavech sociální péče se od roku 1995 příliš neměnily,
počet osob, jimž byla poskytnuta pečovatelská služba v tomto sledovaném období výrazně
vzrostl. V roce 1995 byla poskytnuta pečovatelská služba 86 201 osobám (mezi nimi byly
zastoupeny osoby se zdravotním postižením a osoby ze starších věkových skupin
důchodového věku). V roce 2002 byla poskytnuta pečovatelská služba v České republice již
141 813 osobám z výše uvedených skupin. Předběžné údaje Českého statistického úřadu
říkají, že v roce 2003 byla pečovatelská služba poskytnuta 113 136 občanům České republiky.
Následující tabulka zachycuje počty osob, jimž byla poskytnuta pečovatelská služba, a počty
zařízení s pečovatelskou službou ve sledovaném období.
Tabulka 2: Pečovatelská služba v České republice, 1995, 2000-2003
Ukazatel

1995

2000

2001

2002

2003

86 201

113 528

114 203

141 813

113 136

objekty

793

927

975

915

911

bytové jednotky

20 463

25 985

27 327

27 948

27 169

Osoby, jimž byla poskytnuta
pečovatelská služba
Domy s pečovatelskou službou

Zdroj: Český statistický úřad

Péče o osoby se zdravotním postižením je velmi nákladná. Finanční prostředky
z veřejných rozpočtů věnované na ústavní péči, pečovatelskou službu nebo na jinou péči o
osoby se zdravotním postižením jsou významné. Pro názornost je uvedena následující
tabulka, která obsahuje údaje o výdajích na sociální služby v České republice ve sledovaném
období.
Tabulka 3: Výdaje na služby sociální péče (v tisících Kč) v České republice, 1995, 2000-2003
Ukazatel

1995

2000

2001

2002

2003

Péče o staré občany a občany se
změněnou pracovní schopností a
občany těžce postižené na zdraví

1 972 713

3 212 743

3 577 336

3 548 725

4 503 954

Pečovatelská služba

640 030

840 632

952 220

705 090

1 027 022

Ústavní sociální péče

4 703 426

6 566 372

7 818 920

7 283 962

8 315 030

Zdroj: Český statistický úřad

Opatření, programy a nástroje pro pomoc osobám se zdravotním postižením v České
republice
Negativní důsledky zdravotního postižení je možné eliminovat nejen systémy
zdravotního a sociálního pojištění, ale také speciálními programy pro zmírnění důsledků
postižení. Nejvíce ohroženy sociálním vyloučením jsou osoby s těžším zdravotním
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postižením. Česká republika, stejně jako řada ostatních států, se snaží o začlenění osob se
zdravotním postižením do společnosti.
V České republice po celých 40 let komunistické vlády neexistovala koncepce pomoci
osobám se zdravotním postižením. Osoby se zdravotním postižením byly většinou úplně
odloučeny od zbytku společnosti a žily ve ústavech sociální péče. Segregace osob s těžším
zdravotním postižením byla jediným praktikovaným opatřením.
Po roce 1989 došlo ve všech oblastech souvisejících se životem osob se zdravotním
postižením ke značným změnám. Přístup se pozvolna měnil a v současnosti jsou osoby se
zdravotním postižením přijímány za rovnoprávné členy společnosti s vlastními názory,
potřebami a přáními. K přijetí tohoto názoru bylo zapotřebí odstranit bariéry, které bránily
osobám se zdravotním postižením v přístupu ke vzdělávání, zaměstnávání, právům a službám.
V roce 1991 byl přijat usnesením č. 151 vlády České republiky z 8. 5. l99l poradní a
koordinační orgán vlády Vládní výbor. Jeho hlavním úkolem bylo zajistit efektivní
mezirezortní koordinaci v podpoře osob se zdravotním postižením. Předsedou tohoto výboru
byl jmenován předseda vlády ČR, l. místopředsedou byl ustanoven ministr práce a sociálních
věcí, 2. místopředsedou byl ustanoven ministr zdravotnictví a 3. místopředsedou byl
ustanoven předseda Sboru zástupců organizací zdravotně postižených. Členy výboru se
stali náměstci ministrů jednotlivých ministerstev, která se ve větší míře zabývají
problematikou občanů se zdravotním postižením.
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany vypracoval Národní plán pomoci
zdravotně postiženým občanům (dále jen NPP), který schválila vláda ČR usnesením č. 466
ze dne 29. 6. l992. Snahou tohoto plánu nebylo pouze zaručení pasivních sociálních výhod a
dávek pro zdravotně postižené, ale také vytvoření právních záruk pro plnohodnotnou
seberealizaci a integraci osob se zdravotním postižením do společnosti. Plán byl rozdělen na
kapitoly podle jednotlivých oblastí života osob s postižením (např. kapitola o prevenci a
léčbě, školství, přípravě na povolání, ústavní péči, výchově veřejnosti, statistické údaje o
počtu postižených, výčet zákonů a vyhlášek týkajících se postižených). V tomto dokumentu
byl také uveden plán konkrétních opatření, která měla být provedena během let 1992–1994.
V roce 1993 byl vydán Výborem pro zdravotně postižené občany aktualizovaný
Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení (NPO),
jež byl schválen vládou ČR usnesením č. 493 ze dne 8. 9. 1993. Tento plán zdůrazňuje
nutnost vytvoření legislativních opatření a kontrol, které by dávaly podnět pro rozvoj
vlastních aktivit osob se zdravotním postižením (pokud jim jejich zdravotní stav dovoluje
potřebnou aktivitu vyvinout). Dále se zabývá odstraňováním architektonických, orientačních,
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komunikačních a psychologických bariér pro zdravotně postižené s aktivním zapojením obcí a
právnických i fyzických osob. Důraz klade i na efektivní hospodaření s omezenými
finančními prostředky.
Oba plány pro zdravotně postižené byly pozitivně přijaty nejen osobami se zdravotním
postižením, ale také zahraničím. Česká republika se díky nim zařadila mezi státy
s nejrozvinutější státní koncepcí podpory osob se zdravotním postižením. Převážná část
opatření formulovaných v plánu byla zrealizována, ale některá zůstala nesplněna. Vládní
výbor pro zdravotně postižené tedy v dubnu 1996 uložil provést další aktualizaci, která byla
vydána pod názvem Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním
postižením, schválený usnesením vlády č. 256 ze dne 14. 4. 1998. Tento plán je
standardizovaný pro mezinárodní srovnání podle Standardizovaných pravidel vyrovnávání
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením OSN z 28. 10. 1993, které lze považovat
za mezinárodní obdobu našich národních plánů. Tento plán zůstává doposud v České
republice základním koncepčním dokumentem, upravujícím politiku vlády vůči osobám se
zdravotním postižením. Plnění plánu je pečlivě monitorováno a každoročně vyhodnocováno.
Každý rok je tento plán opětovně publikován s označením splněných úkolů. Podle hodnocení
byla většina úkolů již splněna a usnesením vlády ČR č. 605 ze dne 16. 6. 2004 byla schválena
nová Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením, na
jejímž základě bude během jednoho roku zpracován nový národní plán.
Pro osoby se zdravotním postižením mají mimořádný význam jejich organizace,
spolky a kluby. Svá občanská sdružení zakládají i rodiče zdravotně postižených, popř. jejich
přátelé nebo profesionálové. V České republice existovala před rokem 1989 jediná
celorepubliková nevládní organizace pod názvem Svaz invalidů. Po roce 1989 vznikly téměř
souběžně dvě sdružení Sbor zástupců organizací zdravotně postižených a Sdružení
zdravotně postižených v ČR. V rámci integračního procesu České republiky do EU a také
pro zajištění hospodárnosti a přehlednosti byla zformována Národní rada zdravotně
postižených České republiky, která v současné době zastřešuje asi 71 organizací, které
vytvářejí šest komor zaměřených na konkrétní skupiny postižení (duševní, mentální,
sluchové, tělesné, vnitřní a zrakové). V rámci Národní rady také začínají působit odborné
komise zabývající se sociální politikou, školstvím a zdravotnictvím. Toto sdružení je obdobou
organizace fungující v rámci EU – Evropského fóra zdravotně postižených.
I když byla v poslední době přijata řada opatření, která mají zabránit sociálnímu
vyloučení osob se zdravotním postižením, stále v mnoha oblastech života společnosti
přetrvávají určité formy přímé i nepřímé diskriminace.
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B. OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA TRHU
PRÁCE
Práci lze zjednodušeně definovat jako fyzickou nebo duševní činnost zaměřenou na
zajištění obživy a uspokojení dalších potřeb jedince (Novosad, 2002). Tato činnost vede
k určitému cíli a k vytváření hodnot, které mají význam nejen pro jedince, ale i pro
společnost. Pracovní uplatnění, jak pro osoby bez zdravotního postižení, tak i pro osoby se
zdravotním postižením, je podstatným prostředkem pro seberealizaci a uplatnění dispozic
k určitým činnostem (Novosad, 2002). Pro osoby s postižením má pracovní uplatnění
v několika ohledech mimořádný význam.
Jedním z mnoha významů práce pro osoby se zdravotním postižením je její
terapeutický účinek. V lékařské terminologii se pracovní terapie označuje jako ergoterapie
(Krejčířová, 2005). Podle této koncepce pomáhá pracovní činnost osobám se zdravotním
postižením nalézt způsoby, jak trvalé poruchy zdraví obejít a nahradit poškozené funkce tak,
aby byl jedinec s postižením schopný většího zapojení do činností každodenního života
(Krejčířová, 2005). Ergoterapie je jedna ze složek komplexní rehabilitační péče o osoby se
zdravotním postižením.
Významným aspektem pracovního uplatnění postižených na trhu práce je jeho
integrační složka. Pokud má být zcela odbouráno vyloučení osob se zdravotním postižením ze
společnosti, pak musí dojít k jejich začlenění ve všech aspektech života, ke kterým pracovní
uplatnění jistě patří.

1. Strategie podporující pracovní uplatnění osob se zdravotním
postižením
Existuje celá řada strategií pro zvýšení zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu
práce (tj. i osob se zdravotním postižením). Tradičně významnou roli při naplňování těchto
strategií hrají jednotlivé národní instituce zabývající se veřejnými službami zaměstnanosti.
Jejich úloha při podpoře zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce je signifikantní,
ale není jediná. Zodpovědnost za tento nesnadný úkol může být často přenesena i na
regionální úroveň nebo do rukou neziskových organizací, které jsou dotovány, jak ze státních
rozpočtů, tak ze soukromých zdrojů. Tato decentralizace je výhodná zejména pro rozšíření
podpory v rámci jednotlivých regionů, ale nevýhodná pro monitorování její intenzity a
celkové hodnocení.
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Národní strategie, jejichž účelem je podpořit pracovní uplatnění osob znevýhodněných
na trhu práce, lze pro přehlednost rozdělit na:
a) závazná legislativní opatření
b) stimulující opatření
c) programy na trhu práce podporující zaměstnanost.
(European Commission, 2002 a)
Tyto strategie se od sebe liší způsobem implementace, ale také mírou závaznosti.
V následujícím diagramu je zachycen přehled základních strategií podporujících zaměstnanost
osob se zdravotním postižením.
Schéma 1: Základní strategie zvyšování zaměstnanosti

Strategie zaměstnanosti

Legislativní
opatření
Kvóty

Antidiskriminace

Stimulující
opatření
Ochrana
zaměstnance

Programy na trhu
práce
aktivní

všeobecné

pasivní

speciální

Zdroj: European Commission, 2002 a

a) Legislativní opatření pro podporu zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu
práce
Tradičním nástrojem zvyšujícím zapojení osob se zdravotním postižením do
zaměstnání jsou zákonné normy, které poskytují obecná nařízení s cílem upravit jednání
zaměstnavatelů vůči osobám se zdravotním postižením. Tyto normy jsou závazné a jejich
porušení je sankciováno.
Základním zákonným opatřením, jehož hlavním cílem je zlepšení situace osob se
zdravotním postižením na trhu práce, je povinný podíl (počet) zaměstnanců se zdravotním
postižením stanovený vzhledem k celkovému počtu zaměstnanců podniku či firmy. Pokud
zaměstnavatel nezaměstnává stanovený počet pracovníků se zdravotním postižením, pak je
sankciován. Často je naopak zaměstnávání jedince se zdravotním postižením doprovázeno
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výhodami pro zaměstnavatele (mzdové podpory, redukce daní nebo příspěvky na sociální
pojištění). Schémata povinných podílů se pro jednotlivé státy liší (European Commission,
2002 a). V některých státech se vůbec nepoužívají. V jiných státech jsou povinné podíly
zachovány pouze pro veřejný sektor (př. Belgie). Úspěšnost podpory zaměstnanosti pomocí
povinných podílů závisí na výši pokut při jejich nesplnění. Pokud je pro zaměstnavatele
výhodnější platit pokutu než zaměstnat osobu se zdravotním postižením, pak povinné podíly
ztrácí svou funkci. Pouze finanční prostředky získané z těchto sankcí mohou být sekundárně
použity na podporu zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v jiných strategiích či
programech zaměstnanosti (např. vytvoření nového pracovního místa v chráněných dílnách).
Novější právní opatření pro zajištění pracovního uplatnění postižených na trhu práce
představují antidiskriminační normy. Jsou založeny na principu stejných příležitostí ve
všech složkách života pro jedince bez postižení i s postižením. V oblasti pracovního uplatnění
tyto normy nařizují stejné pracovní příležitosti, pracovní prostředí a podmínky, jak pro
jedince bez zdravotního postižení, tak pro jedince se zdravotním postižením (vzhledem k jeho
možnostem a dovednostem).
Jako dodatečné legislativní opatření určené již pro zaměstnané osoby se zdravotním
postižením je v celé řadě států zavedena právní ochrana pracovního poměru. Součástí
ochrany pracovního poměru je ochrana osob se zdravotním postižením proti propouštění
z práce z důvodu existence zdravotního postižení. V tomto směru se jedná především o osoby,
které získaly zdravotní postižení v době trvání pracovního vztahu se současným
zaměstnavatelem. V jednotlivých státech se intenzita ochrany liší. V některých státech je tato
ochrana zabezpečena v rámci antidiskriminačních norem.
b) Stimulující opatření pro podporu zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce
Tato opatření vznikla s cílem přimět zaměstnavatele a osoby se zdravotním postižením
k určitému jednání v oblasti zaměstnávání. Na rozdíl od právních předpisů nejsou tato
opatření závazná a striktně vymezená. Můžeme mezi ně zařadit informační kampaně
propagující myšlenky solidarity, podporu programů zaměstnanosti zdravotně postižených
nebo rozšiřování “příkladů dobré praxe“ mezi managementy firem a institucemi.
c) Programy zaměstnanosti na trhu práce
Těmito programy označujeme státní intervence na trhu práce za účelem dosažení větší
tržní efektivnosti (produktivní využití zdrojů pracovních sil) nebo nápravy rovnováhy mezi
nabídkou a poptávkou po pracovních silách na tomto trhu (Státní politika zaměstnanosti,
MPSV ČR). Tyto intervence nemusí být v každém případě prováděny veřejnými institucemi,
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ale zdroje pro jejich uskutečnění pochází z veřejných rozpočtů. Mohou být zaměřeny na
zaměstnance, zaměstnavatele a poskytovatele služeb. Programy zaměstnanosti jsou
uskutečňovány na národní, regionální i lokální úrovni.
Programy zaměstnanosti je možné rozdělit do dvou kategorií podle specifikace cílové
skupiny. Existují specializované programy, které jsou zaměřeny pouze na podporu
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, a všeobecné programy zaměstnanosti, do
jejichž oblasti zájmu patří větší množství skupin (např. všechny znevýhodněné osoby na trhu
práce – sociálně znevýhodnění i zdravotně postižení).
Jiným kriteriem pro systematické rozdělení programů podporujících zaměstnanost je
míra aktivity, která musí být vynaložena cílovou skupinou. Podle tohoto dělíme programy na
pasivní a aktivní. Pasivní programy zaměstnanosti většinou poskytují náhradu příjmů jinak
plynoucích z práce. Patří mezi ně výplata předčasných starobních důchodů nebo jiné finanční
dávky pro nepracující (např. invalidní důchody, dávky v nezaměstnanosti).
Za aktivní programy podporující zaměstnanost se považují programy, které se
snaží přimět cílovou skupinu k pracovním aktivitám. Některé aktivní programy zaměstnanosti
mohou obsahovat pouze jeden nástroj pro aktivaci cílové skupiny, jako např. mzdu, výcvik,
chráněné pracovní prostředí. Jiné programy na podporu pracovního uplatnění cílové skupiny
mohou být složeny z jednotlivých nástrojů, které společně tvoří komplexní soubor. Aktivní
programy zaměstnanosti mohou být dále rozlišeny na všeobecné a speciální.
Mezi aktivní všeobecné programy zaměstnanosti náleží:
•

intenzivní poradenská služba a pomoc při hledání práce

Tato individuální podpora při hledání práce je zaměřena na osoby zaregistrované jako
nezaměstnané, které při hledání práce narážejí na různé překážky a těžkosti.
•

pracovní výcvik

Jeho cílem je zvýšit pravděpodobnost získání zaměstnání pro skupiny osob nezaměstnaných
nebo znevýhodněných na trhu práce. Finanční prostředky, které zahrnují, jak náklady na
přípravu na zaměstnání ve specializovaných kurzech, tak náklady spojené se zaškolením na
určitém pracovním místě, pocházejí z veřejných rozpočtů.
•

programy dávající podněty pro zaměstnání

Tyto programy jsou dvojího typu - programy zaměřené na podporu přijímání nových
pracovníků (nezaměstnaných osob nebo jiných cílových skupin) a programy napomáhající
udržet zaměstnání pro osoby z rizikových skupin. Finanční prostředky věnované na tento
program získávají převážně zaměstnavatelé.
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•

vytváření nových pracovních míst

Vytváření nových pracovních míst (převážně společensky účelných pracovních míst) je
státem zajišťováno za účelem zvýšení zaměstnanosti pro uchazeče o pracovní místa, kteří jsou
dlouhodobě nezaměstnaní a nelze pro ně zajistit pracovní místo jiným způsobem. Většina
finančních zdrojů pochází z veřejných rozpočtů.
•

podpora v začátku soukromého podnikání

Tyto programy mají za cíl přimět osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo jiné cílové skupiny
k zahájení vlastní živnosti nebo založení vlastního soukromého podniku.
Do skupiny speciálních aktivních programů zaměstnanosti zaměřených výlučně na
zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením můžeme zařadit tyto programy:
•

intenzivní poradenská služba a pomoc při hledání práce

Individuální poradenská služba a pomoc při hledání práce představuje důležitou část podpory
k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce. Tento
program většinou není aplikován samostatně, ale je součástí jiného programu podpory
zaměstnanosti osob s postižením (např. podporované zaměstnávání).
•

pracovní rehabilitace

Zahrnuje pracovní výcvik, rekvalifikaci, profesní poradenství a selektivní umístění osob se
zdravotním postižením do patřičného zaměstnání. Tyto aktivity napomáhají lidem se
zdravotním postižením k nalezení pracovního místa na otevřeném trhu práce, k jeho udržení a
dalšímu profesnímu růstu.
•

dotované zaměstnávání

Tato kategorie zahrnuje programy pro osoby s postižením, jejichž zaměstnávání na otevřeném
trhu práce je z části subvencované příspěvky z veřejných rozpočtů. Poskytování příspěvků se
může pro různá postižení lišit nejen velikostí, ale také délkou trvání.
•

podporované zaměstnávání

Zajišťuje pomoc pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce
formou přizpůsobení pracovního prostředí a individuální podpory na pracovišti. Podpora na
pracovišti je zajištěna pracovní asistencí a postupně klesá přímo úměrně s rozvojem
dovedností a schopností samostatného vykonávání pracovních úkonů. Podporované
zaměstnávání často není samostatným programem, ale je uplatňováno v rámci jiných
programů zaměstnanosti jako např. pracovní rehabilitace.
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•

chráněné zaměstnání

Chráněné zaměstnání osob se zdravotním postižením poskytuje pracovní uplatnění těmto
osobám v chráněném prostředí mimo otevřený trh práce. Toto chráněné prostředí může
zahrnovat továrny, pracovní družstva, malé obchody nebo restaurace. Všichni zaměstnanci
chráněných zaměstnání nemusí být nutně ze skupiny osob se zdravotním postižením.
Postačující je splnění určitého podílu osob se zdravotním postižením zaměstnaných v těchto
chráněných místech. Tento podíl se může v jednotlivých státech lišit. Některá chráněná místa
jsou vybudována s cílem připravit osoby se zdravotním postižením pro budoucí uplatnění na
otevřeném trhu práce. Jiná jsou zřízena pro stálé pracovní uplatnění osob se zdravotním
postižením, které by nemohly být na otevřeném trhu práce dost konkurenceschopní k získání
a udržení pracovního místa.
•

podpora soukromého podnikání pro osoby se zdravotním postižením

Jiným způsobem, jak zajistit pracovní uplatnění pro osoby se zdravotním postižením, může
být podpora při zahájení vlastní živnosti nebo podnikání. Soukromé podnikání vyžaduje řadu
specifických dovedností, a proto nemůže být aplikováno pro všechny typy zdravotního
postižení (např. pro osoby s těžkou mentální retardací). Podpora soukromého podnikání může
být uplatňována finančními prostředky nebo poradenskou činností.
•

kombinace více programů speciálních aktivních programů

Existují programy pro podporu pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, které
v sobě zahrnují několik jednotlivých nástrojů pro pomoc osobám se zdravotním postižením.
Nejčastěji se jedná o programy pracovní rehabilitace, které v sobě kombinují podporované
zaměstnávání, dotované zaměstnávání a poradenství. Některé z těchto programů mohou být
speciálně navrženy pro osoby se zdravotním postižením s přihlédnutím k jejich individuálním
potřebám a možnostem (jednotlivé nástroje podpory jsou kombinovány podle potřeb
jednotlivce).
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2. Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v EU
Spolu se snahami o zkvalitnění života osob se zdravotním postižením začal růst zájem
o jejich sociální integraci. Jedním z hlavních cílů integračních politik členských států
Evropské unie se stalo aktivní zapojení osob se zdravotním postižením do zaměstnání.
První rezolucí Rady EU speciálně připravené pro podporu uplatnění osob se
zdravotním postižením na trhu práce byla Rezoluce pro rovné pracovní příležitosti pro
osoby se zdravotním postižením ze 17. 6. 1999. Tato rezoluce dává patřičný důraz na rozvoj
příležitostí k pracovnímu uplatnění pro osoby se zdravotním postižením a na rozvoj
preventivních a aktivních politik prosazujících jejich integraci na trhu práce. Na rozvoji
integrace by se měli podílet všichni sociální partneři ve spolupráci s osobami se zdravotním
postižením. Zdroje potřebné k tomuto rozvoji mají být použity ve velké míře z Evropského
sociálního fondu. Rada ministrů v této rezoluci vybízí Komisi ke spolupráci s členskými státy,
aby společně monitorovaly a vytvořily analýzu rozvoje zaměstnanosti osob se zdravotním
postižením a dále se snažily o rozvoj nových strategií v této oblasti.
V březnu 2000 na jednání Evropské rady v Lisabonu Evropská unie stanovila nový
strategický cíl budoucího desetiletí (tzv. Lisabonská strategie), který mimo jiné zahrnoval
snahu o plnou zaměstnanost a posílení sociální soudržnosti. Podle tohoto strategického plánu
by se měl celkový průměr zaměstnanosti v EU zvýšit na 70 % a počet pracujících žen na
60 %, tak, aby bylo dosaženo podmínek plné zaměstnanosti a silnější soudržnosti do roku
2010. Strategie věnuje značnou pozornost zlepšování situace na trhu práce právě pro osoby se
zdravotním postižením. Hlavními nástroji strategie je otevřená metoda koordinace
zaměstnávání, začleňování do společnosti, důchodového systému a vzdělávání. Tato metoda
je založena na přijetí společných záměrů na evropské úrovni, které budou jednotlivými
členskými státy Evropské unie definovány v jednoletých nebo dvouletých akčních plánech.
Plnění těchto plánů by mělo být monitorováno. Hodnocení úspěšnosti by měla provádět
formou doporučení Rada EU a Komise.
Na základě návrhu Komise, přijala Rada 27. 11. 2000 Směrnici 2000/78/EC, zřizující
obecný rámec rovného zacházení v zaměstnání a na pracovišti. Směrnice zakazuje přímou
či nepřímou diskriminaci z důvodu náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo
sexuální orientace. S ohledem na zdravotní postižení určuje čtyři hlavní oblasti diskriminace
týkající se pracovního uplatnění - zajištění výcviku a zaučení do zaměstnání, zajištění rovných
podmínek při získání pracovního místa, zajištění adekvátního přizpůsobení pracoviště,
členství a účast v zaměstnaneckých organizacích. Tato opatření platí, jak pro veřejný, tak pro
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soukromý sektor. Členské státy musely implementovat nařízení směrnice do národních
legislativ nejpozději do 2. 12. 2003.
V roce 2003 byla přijata Rezoluce o prosazování zaměstnávání a sociálního
začlenění osob se zdravotním postižením, která vyzývá členské státy k pokračování
v odbourávání bariér k integraci osob se zdravotním postižením. Finanční prostředky nutné
k sociální integraci osob se zdravotním postižením na trhu práce jsou v rámci Evropské unie
zajišťovány Evropským sociálním fondem a programem EQUAL, který vznikl jako
iniciativa Evropské unie.
K zajištění tržní soutěže mezi firmami, které zaměstnávají osoby se zdravotním
postižením, a ostatními firmami je v členských státech Evropské unie povolena státní pomoc
firmám, které se rozhodly pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením, v maximální
míře 60 % ročních nákladů na mzdy. Tato finanční pomoc má za úkol rovněž kompenzovat
sníženou produktivitu práce.
Hlavní principy současných snah Evropské unie pro začlenění osob se zdravotním
postižením na trh práce jsou obsaženy v Akčním plánu EU o rovných příležitostech osob se
zdravotním postižením, který byl přijat v říjnu 2003. V jeho první fázi (2004-2005) mají být
vytvořeny nezbytné podmínky k prosazování zaměstnávání osob se zdravotním postižením
a vytvoření právního rámce pro tento účel. Hlavní snahy Evropské unie v oblasti
zaměstnávaní osob se zdravotním postižením by měly vést k rozsáhlejšímu uplatňování
Směrnice 2000/78/EC, k efektivnějšímu zahrnutí potřeb osob se zdravotním postižením do
Evropské strategie zaměstnanosti a ke zlepšení sociálního dialogu.
Osoby se zdravotním postižením na trhu práce EU
K analýze situace osob se zdravotním postižením na trhu práce v Evropské unii byla
v roce 2000 vytvořena Evropská expertní skupina pro zaměstnanost osob se zdravotním
postižením při Generálním ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost a sociální věci.
Tato skupina se skládá z 15 zástupců členských států EU před rozšířením, kteří jsou
odborníky v oblasti integrace a politiky zaměstnanosti. První dokument sestavený touto
odbornou skupinou byl vydán již v roce 2001 a jeho hlavní náplní byla analýza
shromážděných informací o postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce. Tento
dokument slouží jako základ pro formulaci politiky EU k zlepšení zaměstnanosti osob se
zdravotním postižením a také obsahuje statistická data z této oblasti.
Definice osob se zdravotním postižení, o kterou se tato odborná skupina opírá, je
založena na subjektivním určení postižení. Předmětem zájmu jsou tedy všichni občané
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členských států Evropské unie v ekonomicky aktivním věku (16-64 let), kteří sami sebe
označili za zdravotně postižené bez ohledu na způsob získání zdravotního postižení
(tj. vrozeného nebo při pracovní činnosti) nebo na intenzitu postižení (tj. lehká nebo těžká
forma postižení).
Podle údajů ECHP z roku 1996 je v Evropské unii zaměstnaných 42,2 % osob se
zdravotním postižením z celkového počtu těchto osob. Stejný podíl u osob bez zdravotního
postižení činí 64,5 %. Při porovnání nezaměstnanosti z hlediska zdravotního postižení bylo
v roce 1996 v členských státech Evropské unie 5,6 % nezaměstnaných ze skupiny osob se
zdravotní postižením a 7,4 % nezaměstnaných z celkového počtu osob bez zdravotního
postižení. Pokud ovšem vyjádříme počet nezaměstnaných osob se zdravotním postižením
z celkového počtu ekonomicky aktivních, vyjde nám tento podíl na úrovni 11,7 %, což je
vyšší hodnota než ta, kterou obdržíme ze stejného podílu u osob bez postižení (10,3 %).
Proces vedoucí k pracovnímu uplatnění lze však chápat jako proces skládající se ze
dvou kroků, a to z rozhodnutí účastnit se na trhu práce a z procesu získání zaměstnání. Proto
je zajímavé srovnávat, jak míry nezaměstnanosti, tak míry ekonomické aktivity osob se
zdravotním postižením a osob bez zdravotního postižení. Přibližně polovina osob se
zdravotním postižením produktivního věku je neaktivní, ve srovnání s 28 % ve skupině
neinvalidních občanů. V následujícím grafu je názorně zachyceno toto porovnání.
Graf 1: Zastoupení osob se zdravotním postižením a bez zdravotního postižení na trhu práce, Evropská
unie, 1996

100%
90%
80%

Zaměstnání

Nezaměstnaní

Ekonomicky neaktivní

28,1

70%

52,2

7,4

60%
50%

5,6

40%
30%

64,5
42,2

20%
10%
0%
Osoby bez postižení

Osoby s postižením

Zdroj: European Community Household Panel, ECHP

Z uvedených údajů vyplývá, že zdravotní postižení má větší vliv na samotnou
ekonomickou aktivitu než na nezaměstnanost. Primárním problémem pracovního uplatnění
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osob se zdravotním postižením je již samotný vstup na trh práce. Tento fakt může být
způsoben nedůvěrou osob se zdravotním postižením k možnému nalezení pracovního
uplatnění nebo obavou o ztrátu nároku na invalidní důchod při ekonomické aktivitě. Nízká
ekonomická aktivita osob se zdravotním postižením může plynout buď z postižení samotného
(nelze se domnívat, že každý jedinec se zdravotním postižením je schopný pracovního
uplatnění) nebo z nízkého počtu možných zaměstnání.
Podle statistických údajů ECHP převažují mezi osobami se zdravotním postižením
osoby z vyšších věkových kategoriích a osoby s nižším vzděláním (viz. kapitola Definice
zdravotního postižení a situace postižených v Evropské unii). Obecně platí, že osoby z těchto
skupin získávají pracovní uplatnění na trhu práce obtížněji. S přihlédnutím k tomuto faktu by
mohl být učiněn závěr, že nízká ekonomická aktivita osob se zdravotním postižením je
způsobena negativními socio-demografickými charakteristikami této skupiny. Jestliže však
porovnáme strukturu pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením z hlediska věku a
dosaženého vzdělání se strukturou pracovního uplatnění osob bez postižení, zjistíme, že
předchozí závěr neplatí. Podle údajů ECHP všechny věkové kategorie osob se zdravotním
postižením (s výjimkou věkové

kategorie 15-24 let) a také všechny kategorie osob se

zdravotním postižením podle úrovně dosaženého vzdělání, mají menší pravděpodobnost
získat zaměstnání než stejné kategorie osob bez zdravotního postižení. To znamená, že
samotná existence zdravotního postižení předznamenává horší uplatnění na trhu práce.
V následujících grafech je uvedeno srovnání z hlediska věku.
Graf 2: Pracovní uplatnění osob bez zdravotního postižení z hlediska věku, Evropská unie, 1996
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Graf 3: Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením z hlediska věku, Evropská unie, 1996
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Z hlediska struktury zaměstnaných osob se zdravotním postižením podle pohlaví tvoří
více než polovinu z této skupiny muži (55,4 %) (data ECHP, 1996). Z hlediska dosaženého
stupně vzdělání dosáhlo 18,6 % zaměstnaných osob se zdravotním postiženým nízké úrovně,
42,7 % středního stupně a 18,6% vysoké úrovně (data ECHP 1996). Zaměstnané osoby se
zdravotním

postižením

jsou

nejčastěji

z věkové

skupiny

35-44

let

(European

Commission, 2001)
Vzhledem ke špatné datové základně (chybějícím datům za některé členské státy EU)
nelze zatím zanalyzovat pracovní uplatnění podle druhu a míry postižení v EU, ale obecně se
předpokládá, že obtížněji naleznou zaměstnání jedinci s duševním onemocněním a mentálně
postižení než jedinci s tělesným postižením (European Commission, 2001).
Podle údajů ECHP neexistují žádné signifikantní rozdíly mezi pracovním uplatněním
osob se zdravotním postižením a bez zdravotního postižení z hlediska typu zaměstnání,
zaměstnaneckého sektoru, národohospodářského sektoru a velikostí zaměstnanecké firmy.
Výraznější rozdíly se objevují při porovnání délky pracovního uplatnění. Osoby se
zdravotním postižením pracují častěji na úvazek nižší než 30 hodin týdně, tedy na zkrácený
úvazek. Více než 30 hodin týdně pracuje téměř 86 % osob bez zdravotního postižení, zatímco
ze skupiny osob s postižením jen 80 %. Nižší počet odpracovaných hodin u zdravotně
postižených může být zapříčiněn socio-demografickou strukturou osob se zdravotním
postižením (starší věkové kategorie), která není příznivá k plnému pracovnímu uplatnění. Jiný
důvod, proč osoby se zdravotním postižením pracují menší počet hodin, může být samotné
zdravotní postižení, které limituje pracovní možnosti.
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V následující tabulce je znázorněno srovnání nejdůležitějších vlastností zaměstnání, ve
kterých pracují osoby se zdravotním postižením a bez zdravotního postižení.
Tabulka 4: Pracovní charakteristiky osob se zdravotním postižením a bez zdravotního postižení,
Evropská unie, 1996
Invalidní občané

Neinvalidní občané

Typ zaměstnání
Zaměstnanec

85,6

86,5

Samostatně výdělečně činný

14,4

13,5

Sektor
Soukromý

68,6

71,8

Veřejný

31,4

28,2

Národohospodářské odvětví
Primární

5,7

4

Sekundární

29,5

30,7

Terciární

64,8

65,3

Velikost firmy (zaměstnanci)
0-19

47,3

47

20-99

22,4

21,2

100-499

14

14,7

500+

16,3

17,1

Počet odpracovaných hodin za týden
Méně než 15

5,7

3,6

Mezi 15 a 30

14,5

10,6

79,9
Přes 30
Zdroj: European Community Household Panel, ECHP

85,9

Zaměstnání osob se zdravotním postižením a osob bez postižení podle údajů
uvedených ve studii vypracované Evropskou expertní skupinou pro zaměstnanost osob se
zdravotním postižením se liší také výší mzdy (European Commission, 2001). V této studii
byly rozděleni zaměstnanci podle výše příjmů z odvedené práce na základě dat z ECHP.
Výsledkem bylo zjištění, že do skupiny s nejnižšími příjmy v rámci Evropské unie patří
22,8 % osob se zdravotním postižením a 18,2 % osob bez zdravotního postižení. Nejvyšší
příjmová skupina pak zahrnuje 13,1 % osob se zdravotním postižením a 21,3 % osob bez
zdravotního

postižení.

Nižší

příjmy

postižených

mohou

být

opět

způsobeny

socio-demografickou strukturou této skupiny (zejména díky nižší úrovni dosaženého
vzdělání) nebo druhem povolání. Není však jisté, že pracovní produktivita osob se zdravotním
postižením musí být nutně nižší než pracovní produktivita osob bez postižení, proto není
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vyloučené, že se v některých případech jedná o jistou formu diskriminace sob se zdravotním
postižením.
Strategie podporující pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením v EU
Přes velkou snahu institucí Evropské unie o jednotný přístup v prohlubování integrace
osob se zdravotním postižením, velká část zodpovědnosti je stále přenechána národním
autoritám členských států Evropské unie. Jednotným programem v oblasti zaměstnanosti
v Evropské unii je Evropská strategie zaměstnanosti.
Výdaje na politiku zaměstnanosti se v členských státech Evropské unie pohybují
v rozmezí od 0,8 % do 4,6 % HDP (European Comission, 2002a). Politika zaměstnanosti
zahrnuje pasivní i aktivní programy zaměstnanosti. Pro všechny členské státy EU ovšem platí,
že výdaje na pasivní programy zaměstnanosti zaujímají od 2/3 do 3/4 celkových zdrojů
věnovaných politice zaměstnanosti (European Comission, 2002a). Je zřejmé, že pasivní
programy zaměstnanosti ve státech EU stále převažují, i když v současnosti je kladen velký
důraz na aktivní programy zaměstnanosti. Odlišnosti v politikách zaměstnanosti jednotlivých
států EU jsou zapříčiněny rozdílnou úrovní zaměstnanosti a variabilitou kritérii pro získání
dávek při nezaměstnanosti nebo neschopnosti pracovního uplatnění.
V členských státech Evropské unie jsou uplatňovány všechny základní strategie
zaměstnanosti (viz. Schéma 1: Základní strategie zvyšování zaměstnanosti). Míra jejich
aplikace se však liší. Obecně lze říci, že největší důraz je od počátku devadesátých let
věnován vytváření a přijímání anti-diskriminačních norem. Stimulující opatření bývají
používána spíše jako doplněk k efektivnímu uplatňování aktivních programů pro zvýšení
zaměstnanosti. (European Comission, 2002a)
Míra účasti osob se zdravotním postižením v aktivních programech zaměstnanosti je
mezi státy EU také rozdílná. V některých státech je účast této skupiny na trhu práce mizivá.
Ve státech, kde je jejich účast vyšší, převažují zejména všeobecné aktivní programy
zaměstnanosti

nad

speciálními.

Nejrozšířenějším

speciálním

aktivním

programem

zaměstnanosti ve státech EU je pracovní rehabilitace, která hraje zásadní roli v podpoře
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením zejména v Dánsku, Finsku, Řecku a Irsku
(European Comission, 2002a). Podporu ve formě dotací na zaměstnání získávají v Evropské
unii především zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením. Výplata dotací je
charakteristická především ve Skandinávii (European Comission, 2002a). Podpory chráněným
zaměstnáním pro osoby se zdravotním postižením se ve státech EU liší v určení povinného
podílu osob se zdravotním postižením v nich zaměstnaných. Nejrozvinutější systém
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chráněných pracovišť je v Belgii, Německu, Dánsku, Francii, Nizozemí a Švédsku (European
Comission, 2002a). K málo rozvinutým aktivním programům zaměstnanosti pro osoby se
zdravotním postižením v současnosti patří podporované zaměstnávání a podpora soukromého
podnikání. Předpokládá se však, že význam těchto programů bude růst s rostoucím stupněm
integrace osob se zdravotním postižením do společnosti.

3. Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v České republice
V České republice žije více než milion osob se zdravotním postižením. Tvoří tedy
významnou skupinu s určitými specifiky. Na trhu práce patří k nejvíce ohroženým skupinám,
kterým je potřeba věnovat zvláštní péči a vytvářet pro ně speciální podmínky.
Práva a ochrana osob se zdravotním postižením na trhu práce v ČR
Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České
republiky, má každý občan právo získávat prostředky na své životní potřeby, ke kterým
řadíme i práci. Právem na práci se pak všeobecně rozumí právo na zaměstnání. Podle
odstavce § 10 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti se právem na zaměstnání rozumí právo
každé fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na účast v pracovně
právním vztahu, právo na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb
stanovených v zákoně o zaměstnanosti.
V souvislosti s uplatňováním práva na zaměstnání je v zákoně o zaměstnanosti
zdůrazněno rovné zacházení a zákaz diskriminace (§ 4 zákona č. 435/2004 Sb.). Rovné
zacházení při uplatňování práva na zaměstnání fyzických osob mají povinnost dodržovat
všichni účastníci pracovně právních vztahů, kterými jsou fyzické osoby mající způsobilost být
zaměstnancem, zaměstnavatelé, úřady práce a další fyzické a právnické osoby vykonávající
činnosti podle tohoto zákona o zaměstnanosti. V odstavci 2 ustanovení § 4 zákona
č. 435/2004 Sb. jsou definovány důvody, pro které je zakázána přímá i nepřímá diskriminace
při uplatňování práva na zaměstnání. Mezi těmito důvody nalezneme i zdravotní stav jedince.
Podle tohoto právního opatření není dovoleno, aby osoba nebyla zaměstnána jen proto, že je
zdravotně postižená. Pokud však důvod pro odepření zaměstnání spočívá v povaze
zaměstnání, pro kterou by občan např. z důvodu zdravotního postižení nemohl práci
vykonávat, není to považováno za diskriminaci.
Pracovně právní vztahy, které vznikají za určitých podmínek mezi zaměstnanci a
zaměstnavateli, jsou upraveny zákoníkem práce 65/1965 Sb. (§ 11). Zároveň jsou zde také
formulována pravidla pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Například zaměstnavatel nesmí
připustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem
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a lidské důstojnosti. Zákoník také věnuje pozornost lidské důstojnosti jedinců se zdravotním
postižením v pracovně právních vztazích.
V zákonu o zaměstnanosti je dále uvedeno, že osobám se zdravotním postižením má
být poskytována na trhu práce zvýšená ochrana (§ 67 zákona č. 435/2004 Sb.). Proto jsou pro
zaměstnavatele osob se zdravotním postižením specifikována zvláštní práva a povinnosti.
Podle § 79 zákona č. 435/2004 Sb. jsou zaměstnavatelé osob se zdravotním postižením
oprávněni požadovat od úřadu práce informace a poradenství v otázkách spojených se
zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, součinnost při vyhrazování pracovních
míst zvláště vhodných pro osoby se zdravotním postižením, spolupráci při vytváření
vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a spolupráci při řešení
individuálního přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek pro osoby se
zdravotním postižením.
Zaměstnavatelé mají v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením povinnost
hlásit úřadům práce pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením, vést evidenci
pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením, rozšiřovat zaměstnávání
osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních
podmínek, spolupracovat s úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace, vést evidenci
zaměstnávaných osob se zdravotním postižením a evidenci pracovních míst vyhrazených pro
osoby se zdravotním postižením (§ 80 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti).
Zvláštní podmínky týkající se pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením
jsou zaměřeny přímo na ochranu těchto zaměstnanců v zaměstnání. V § 37 zákoníku práce
65/1965 Sb. jsou uvedeny podmínky pro převedení zaměstnance se zdravotním postižením na
jinou pracovní pozici. Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci, pokud
•

zaměstnanec pro svůj zdravotní stav pozbyl způsobilost vykonávat dále dosavadní
práci,

•

zaměstnanec nesmí konat práci pro onemocnění nemocí z povolání nebo pro
ohrožení touto nemocí,

•

zaměstnanec pracující v noci je nezpůsobilý podle lékařského posudku pracovat
v noci.

Další speciální nařízení se týká problematiky výpovědi ze strany zaměstnavatele a
upravuje ho zákoník práce 65/1965 § 47. V tomto paragrafu jsou uvedeny důvody, za kterých
může zaměstnavatel propustit zaměstnance, mezi ně patří:
•

nadbytečnost v souvislosti s reorganizačními změnami,
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•

změna zdravotního stavu, pro kterou zaměstnanec ztratil dlouhodobě způsobilost
konat dále dosavadní práci,

•

situace, kdy zaměstnanec pro svůj zdravotní stav nesmí vykonávat práci – je
ohrožen nemocí z povolání

Dále je stanoveno, že při propuštění zaměstnance se zdravotním postižením z důvodu
ohrožení nemocí z povolání, který není zabezpečen důchodem, je zaměstnavatel tomuto
zaměstnanci povinen zajistit vhodné zaměstnání. Pokud zaměstnavatel nesplní tuto povinnost
nebo nedojde k jiné domluvě se zaměstnancem, tak nesmí být pracovně právní vztah ukončen.
Opatření podporující uplatnění osob se zdravotním postižením na trhu práce v ČR
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a torba opatření pro
zaměstnávání těchto osob je zahrnuta nejen ve státní politice zaměstnanosti České republiky,
ale také v jiných opatřeních. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004-2006 definuje
tři průřezové cíle, ke kterým patří plná zaměstnanost, zlepšování kvality a produktivity práce
a posilování sociální soudržnosti a začleňování. Právě poslední z jmenovaných cílů by měl
přispět k usnadnění pracovního začlenění osob znevýhodněných na trhu práce. Díky plánu
zaměstnanostibylo implementováno do zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. mnoho
legislativních opatření Evropské Unie.
Cíle v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením vyplývající z Národního
akčního plánu zaměstnanosti na léta 2004-2006 by měly být dále koordinovány s Národním
akčním plánem sociálního začleňování na léta 2004-2006, který je národní strategií
zabývající se problémy chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Tato strategie
uvádí, že nejvíce ohrožení chudobou a sociálním vyloučením jsou zejména lidé dlouhodobě
nezaměstnaní. Do této skupiny patří ženy s malými dětmi, osoby s nízkou kvalifikací,
příslušníci romské menšiny, osoby se zdravotním postižením, osoby starší 50 let a osoby
mladší 25 let. Tato strategie uvádí, že zaměstnání by pro tuto heterogenní skupinu osob mohlo
za určitých okolností fungovat jako nejlepší ochrana před sociálním vyloučením. Pro větší
začlenění osob se zdravotním postižením na trh práce doporučuje strategie rozšířit a doplnit
nabídku poradenských programů a dalšího profesního vzdělávání odpovídající jejich
potřebám, podporovat vznik nových pracovních míst pro občany se zdravotním postižením a
podporovat vznik pracovních míst podporovaného zaměstnání (Národní akční plán sociálního
začleňování na léta 2004-2006).
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Dalším opatřením pro podporou začlenění osob se zdravotním postižením na trh práce
je Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením, která
byla schválena usnesením vlády České republiky č. 605 ze dne 16. června 2004.
Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v České republice
V kapitole, která se týkala definice zdravotního postižení bylo uvedeno, jak jsou osoby
se zdravotním postižením definovány právními předpisy v České republice. Byly zde také
uveden podmínky, které musí být splněny, aby měl jedinec nárok na částečný nebo plný
invalidní důchod. Nyní bych uvedla možnosti pracovního uplatnění těchto osob v České
republice.
U osob se zdravotním postižením, kterým byl uznán nárok na invalidní důchod podle
§ 39 odstavce 1 písmene a) zákona č. 155/ 1995 Sb. o důchodovém pojištění, se
nepředpokládá, že by mohly vykonávat jakoukoli výdělečnou činnost. Jejich schopnost
soustavné výdělečné činnosti poklesla o 66% a více, a proto invalidní důchod slouží jako
náhrada za ztrátu výdělku. Tyto osoby se nemohou stát podle § 25 odstavce 2 zákona
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti uchazečem o zaměstnání. To znamená, že tyto osoby
nemohou být zařazeny do evidence uchazečů o zaměstnání,což dále vede k nemožnosti
zapojení těchto osob do programů navržených k dosažení maximálně možné úrovně
zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce (např. pracovní rehabilitace). Zákon však
jejich výdělečnou činnost výslovně nezakazuje ani neomezuje. Pokud se osoba, která pobírá
plný invalidní důchodu typu A, rozhodne pracovat, tak se předpokládá, že její pracovní doba
bude činit pouze třetinu normální plné pracovní doby. Pokud by ovšem její výdělečná činnost
překročila tento limit, mohl by to být důvod k přehodnocení nároku na plný invalidní důchod.
Pro osoby se zdravotním postižením, kterým byl uznán nárok na invalidní důchod
podle § 39 odstavce 1 písmene b) zákona č. 155/ 1995 Sb. o důchodovém pojištění, není
stanovena žádná překážka, která by jim zabraňovala ve výkonu výdělečné činnosti. Tyto
osoby se mohou stát uchazeči o práci. Mohou tedy podle § 24 zákona č. 435/2004 Sb. osobně
požádat o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce a při splnění zákonem
stanovených podmínek jsou úřadem práce zařazeni do evidence uchazečů o zaměstnání.
U osob se zdravotním postižením, které mají nárok podle § 44 zákona č. 155/ 1995 Sb.
o důchodovém pojištění na částečný invalidní důchod, se předpokládá, že budou výdělečnou
činnost realizovat vždy. Invalidní důchod je v tomto případě považován za pouhý příspěvek
ke mzdě za částečnou výdělečnou činnost. Osoba se zdravotním postižením, které vznikl
nárok na částečný invalidní důchod z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu,
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není omezena ve výkonu výdělečné činnosti vůbec. Rozsah výdělečné činnosti s ohledem na
nárok na plnou výši částečného invalidního důchodu je sledován pouze v případě, kdy osoba
se zdravotním postižením pobírá částečný invalidní důchod z důvodu poklesu schopnosti
výdělečné činnosti nejméně o 33%. Podmínky provádění výdělečné činnosti v tomto případě
jsou stanoveny v § 46, § 47 a § 48 zákona 155/95 Sb. o důchodovém pojištění. Pokud
průměrný měsíční příjem z výdělečné činnosti poživatele částečného invalidního důchodu:
a. nepřesahuje 66 % srovnatelného vyměřovacího základu, vyplácí se částečný invalidní
důchod v plné výši,
b. je vyšší než 66 %, ale nepřesahuje 80 % srovnatelného vyměřovacího základu, vyplácí
se částečný invalidní důchod ve výši poloviny základní výměry a poloviny procentní
výměry,
c. přesahuje 80 % srovnatelného vyměřovacího základu, částečný invalidní důchod se
nevyplácí.
Jiná situace, kdy není vyplácen částečný invalidní důchod, nastává uzavřením
pracovního poměru v cizině a vykonáváním výdělečné činnosti v cizině. Naopak částečný
invalidní důchod je vyplácen v plné výši, pokud úhrnný příjem z výdělečné činnosti za
kalendářní rok nepřesahuje dvanáctinásobek částky životního minima, platné k 1. lednu
kalendářního roku, za který se zjišťuje průměrný měsíční příjem. Příjem z výdělečné činnosti
však nemá vliv na výplatu částečného invalidního důchodu, který byl přiznán pro zdravotní
postižení, které značně ztěžuje obecné životní podmínky. Výplata tohoto typu částečného
invalidního důchodu probíhá, i pokud je jedinec výdělečně činný v cizině. Výši příjmu z
výdělečné činnosti kontroluje plátce důchodu. Příjemce částečného invalidního důchodu má
povinnost předkládat ve stanoveném období přehled o příjmech nebo oznámení o neprovádění
žádné výdělečné činnosti.
Podle neoficiálních verze Analýzy vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce
2004 sestavené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR bylo v evidenci uchazečů o
zaměstnání k 31. 12. 2004 v České republice zahrnuto 74 672 osob se zdravotním postižením,
což tvoří 13,8 % z celkového počtu nezaměstnaných. K tomuto datu evidovaly úřady práce
1 704 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, což znamená, že na
jedno volné pracovní místo připadalo 43,8 osob se zdravotním postižením. Pokud srovnáme
tyto údaje s údaji uvedenými v minulých letech, spatříme plynulý nárůst v absolutních
počtech uchazečů o práci se zdravotním postižením (doprovázený nárůstem celkového počtu
uchazečů o práci). Ke konci roku 2000 bylo úřady práce v České republice evidováno 59 025
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uchazečů se zdravotním postižením, což v relativním vyjádření znamenalo 12,9 %
z celkového počtu evidovaných uchazečů o práci. Ke konci roku 1999 činil počet
zaevidovaných osob se zdravotním postižením jako uchazečů o zaměstnání 57 615, což
v relativním vyjádření znamenalo 11,8 %. Nejvyšší procentuální zastoupení uchazečů o práci
se zdravotním postižením z celkového počtu evidovaných uchazečů o práci bylo
zaznamenáno v roce 1996, kdy jejich podíl činil 19,6 %.
Statistika úřadů práce provedená v dubnu 2001 ukázala, že 58 % nezaměstnaných
osob se zdravotním postižením je v evidenci uchazečů o práci déle než rok, zatímco stejný
podíl u všech nezaměstnaných dosahuje 36%.
Pro Českou republiku v současné době neexistují veřejně publikované statistiky, které
by zahrnovaly bližší údaje o osobách se zdravotním postižením (charakteristiky týkající se
druhu zdravotního postižení), které jsou evidovány jako uchazeči o zaměstnání.
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C. PROGRAMY AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI
PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ
REPUBLICE
Státní politika zaměstnanosti usiluje o dosažení plné, produktivní a svobodně zvolené
zaměstnanosti. Mezi hlavní cíle státní politiky zaměstnanosti patří dosažení rovnováhy mezi
nabídkou a poptávkou po pracovních silách, dosažení produktivního využití zdrojů a
zabezpečení práva občanů na zaměstnání (Krejčířová, O. et al., 2005). Základní postupy
k dosažení cílu státní politiky zaměstnanosti v České republice jsou stanoveny v zákoně
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nabyl účinnosti dnem 1. 10. 2004.
K hlavním cílům státní politiky zaměstnanosti týkající se osob se zdravotním
postižením patří přijímání opatření zabezpečující rovný přístup k těmto osobám v zaměstnání,
ale také provádění rekvalifikace, příprava k práci a specializované kurzy. Programy
podporující zaměstnanost by měly být poskytovány pro osoby se zdravotním postižením ve
stejné nebo vyšší míře než pro osoby bez zdravotního postižení. Tento požadavek plyne ze
znevýhodnění osob se zdravotním postižením na trhu práce v porovnání s osobami bez
postižení.
Součástí státní politiky zaměstnanosti je aktivní a pasivní politika. Pasivní politika
zaměstnanosti zahrnuje poskytování dávek pro osoby, které z nějakého důvodu nemohou
dosáhnout plného uplatnění svých schopností k výdělečné činnosti (tedy pro osoby
nezaměstnané, pro osoby se zdravotním postižením a další). Aktivní politika zaměstnanosti je
souhrn opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti (§ 104
zákona č. 435/2004). Aktivní politiku zaměstnanosti zabezpečuje v České republice
ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce ve spolupráci s jinými subjekty. Mezi
hlavní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou uvedeny v zákoně č. 435/2004 Sb.
patří:
a) Rekvalifikace
Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace u osob
vedených v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadech práce nebo zájemců o zaměstnání.
Rekvalifikace se provádí, pokud struktura poptávky po práci neodpovídá struktuře nabídky
práce. Pomocí rekvalifikace může dojít k pracovnímu uplatnění dříve nevyužité pracovní síly.
b) Investiční pobídky
Podpora zaměstnání pomocí investičních pobídek je založena na hmotné podpoře
zaměstnavatele, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky. Tato podpora
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je poté zaměstnavatelem použita na vytváření nových pracovních míst nebo na rekvalifikaci
nebo na školení nových zájemců o zaměstnání.
c) Veřejně prospěšné práce
Veřejně prospěšné práce je vytvoření nových pracovních míst, která slouží ke krátkodobému
zaměstnání zejména osob znevýhodněných na trhu práce. Pracovní uplatnění ve veřejně
prospěšných pracovních místech může trvat nejdéle jeden kalendářní rok.
d) Společensky účelná pracovní místa
Společensky účelná místa slouží k pracovnímu uplatnění osob, kterým nelze zajistit pracovní
umístění jiným způsobem. Tato místa jsou zřízena zaměstnavatelem po dohodě s úřadem
práce, který může k tomuto účelu poskytnout příspěvek. Příspěvek může být poskytnut i
samotnému uchazeči o zaměstnání, který se rozhodl zahájit samostatnou výdělečnou činnost.
e) Překlenovací příspěvek
Tento příspěvek může poskytnout úřad práce osobě samostatně výdělečně činné, která
obdržela příspěvek na společensky účelné místo. Jeho výše a doba je přesně určena.
f) Příspěvek na dopravu zaměstnanců
Tento příspěvek je úřadem práce vyplácen zaměstnavateli, který zajišťuje pro své
zaměstnance dopravu do zaměstnání a ze zaměstnání v případech, kdy doprava hromadnými
veřejnými prostředky není provozována vůbec nebo jen v omezené míře. Příspěvek na
dopravu může být poskytnut i zaměstnavateli, který zabezpečuje dopravu do zaměstnání
zaměstnancům s těžším zdravotním postižením.
g) Příspěvek na zapracování
Příspěvek na zapracování může úřad práce vyplácet, pokud zaměstnavatel uzavře pracovně
právní vztah se zaměstnancem, který patří do skupiny osob znevýhodněných na trhu práce.
h) Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program
Příspěvek je určen zaměstnavateli, který přechází na nový výrobní program a nemůže pro své
zaměstnance zabezpečit práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby.
Mezi opatření aktivní politiky zaměstnanosti se podle § 105 zákona č. 435/2004 Sb.
řadí služby týkající se profesního poradenství (zjišťování předpokladů pro výkon povolání a
pro zprostředkování vhodného pracovního místa) a jiné cílené programy k řešení
nezaměstnanosti.
Pro osoby se zdravotním postižením jsou využívány kromě výše uvedených obecných
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti i speciální nástroje aktivní politiky zaměstnanosti.
V následující části této kapitoly nejprve uvedu podmínky zaměstnávání osob se zdravotním
postižením v České republice. Poté se zaměřím na jednotlivé programy a opatření, která jsou
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navržena speciálně pro osoby se zdravotním postižením, aby mohlo dojít k jejich uplatnění na
trhu práce.

1. Podmínky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České
republice
Práva a povinnosti zaměstnavatelů v České republice, kteří zaměstnávají osoby se
zdravotním postižením, jsou uvedeny v kapitole Osoby se zdravotním postižením na trhu
práce v České republice. Další speciální náležitosti pro zaměstnavatele ohledně zaměstnávání
osob se zdravotním postižením se týkají dvou oblastí. Jednou z nich je povinnost zaměstnávat
osoby se zdravotním postižením a druhou je poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.
Povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného
podílu
Ke zvýšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením jsou používány tzv. povinné
kvóty, které přikazují zaměstnat určitý podíl zaměstnanců se zdravotním postižením
z celkového počtu zaměstnanců. Tento nástroj je direktivní povahy a jeho neplnění je
protiprávní.
V § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. je stanoveno, že zaměstnavatelé s více
než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši
povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Povinný podíl je určen ve výši
4 %. Výpočet plnění povinného podílu je uveden ve čtvrté části vyhlášky 518 ze dne
23. 9. 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.
Existuje několik způsobů definovaných v zákonu o zaměstnanosti, kterými je možné
plnit uvedený podíl. Nejvýhodnější pro osoby se zdravotním postižením, kteří se chtějí
aktivně účastnit na trhu práce, je uzavření pracovně právního vztahu zaměstnavatele s těmito
jedinci, tak aby splnil uvedený podíl. Jinou možností, jak může zaměstnavatel plnit povinný
podíl je odebírání služeb nebo výrobků zhotovených buď podniky, ve kterých je zaměstnáno
více než 50 % osob se zdravotním postižením, nebo chráněnými dílnami, nebo osobami se
zdravotním postižením, kteří jsou samostatně výdělečně činní a nezaměstnávají jiné osoby.
Stejný účinek pro splnění povinného podílu má zadávání zakázek výše uvedeným subjektům.
Poslední možnost, která nemusí být pro osoby se zdravotním postižením výhodná, je plnění
povinného podílu odvodem do státního rozpočtu. Jinými slovy, pokud zaměstnavatel
neuzavře pracovně právní vztah se stanoveným počtem osob se zdravotním postižením, pak je
penalizován a musí platit pokutu. Výše odvodu je stanovena § 82 zákona o zaměstnanosti
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č. 435/2004 Sb. jako 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v České republice za každou osobu
se zdravotním postižením, kterou měl zaměstnavatel v období vzniku povinnosti plnění podílu
zaměstnat.
Finanční částka, která musí být hrazena zaměstnavatelem v případě, že nezaměstnává
osoby se zdravotním postižením v rozsahu, který mu je určen, je několikanásobně vyšší než
ta, kterou by musel vydat na mzdových prostředcích pro zaměstnance s postižením. Tento
nepoměr má přimět zaměstnavatele k uzavření pracovně právního vztahu s osobami se
zdravotním postižením. Někteří zaměstnavatelé však preferují odvod do státního rozpočtu.
Pro osoby se zdravotním postižením není tento způsob plnění povinného podílu příliš
pozitivní, jelikož vybraná finanční částka může být přerozdělena státem na jiné programy a
opatření, které se nevztahují k osobám se zdravotním postižením. V jiném případě mohou být
finanční prostředky použity na pasivní politiku zaměstnanosti, která je určena i pro osoby se
zdravotním postižením, ale není pro jejich sociální integraci žádným přínosem.
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Jednou

z forem

pasivní

politiky

zaměstnanosti

je

poskytování

příspěvku

zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají určitý počet osob se zdravotním postižením. Obsahově
je řazeno toto opatření do pasivní politiky zaměstnanosti, ale z perspektivy sociální integrace
lze považovat toto opatření za motivující. V zákoně o zaměstnanosti č.435/2004 Sb. v § 78 je
určeno, že k získání příspěvku je nutné, aby podíl zaměstnaných osob se zdravotním
postižením byl větší než 50 % z celkového počtu zaměstnanců. Dále je zde určena výše tohoto
příspěvku na úrovni 0,66 násobku průměrné měsíční mzdy v ČR, pokud zaměstnanec má těžší
zdravotní postižení, nebo na úrovni 0,33 násobku průměrné měsíční mzdy v ČR pro
zaměstnance se zdravotním postižením. Účelem tohoto příspěvku je částečně kompenzovat
zvýšené náklady související se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Příspěvek je
vyplácen úřady práce zpětně za tři měsíce na žádost zaměstnavatele, pokud zaměstnavatel
nemá žádné daňové nebo jiné nedoplatky.

2. Profesní poradenství
Profesní poradenství je jednou z forem aktivní politiky zaměstnanosti pro všechny
osoby bez ohledu na existenci zdravotního postižení. Úkolem profesního poradenství je
doporučení vhodné a všestranně vyhovující profese. Poradenství pro osoby se zdravotním
postižením by mělo na jedné straně respektovat zájmy a přání jedince, ale na druhé straně by
mělo vést k realistickému zvolení pracovní profese, aby odpovídala možnostem a
schopnostem daného jedince (Krejčířová, O. et al., 2005).
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V České republice je hlavním koordinátorem a řídícím centrem poradenství Institut
pedagogicko-psychologického poradenství ČR., jehož zřizovatelem je Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Finanční zajištění je poskytováno prostřednictvím
školských odborů. Odbornou pedagogickou a psychologickou péči dětem a mládeži na všech
stupních a typech škol zabezpečují pedagogicko-psychologické poradny, které jsou buď
samostatné nebo zřízené krajem. Pro mládež se zdravotním postižením zabezpečují pomoc a
podporu také speciálně pedagogická centra, která jsou většinou zřízena při speciálních
školách. Poradenskou činnost, jak pro mládež, tak pro dospělé, mají na starosti informační a
poradenská střediska při úřadech práce (IPS), která jsou více než na individuální poradenství
zaměřena

na

poradenství

vycházející

z počítačových

diagnostických

metod

(Krejčířová, O. et al., 2005).

3. Pracovní rehabilitace
Nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti, který slouží výlučně pro podporu
zaměstnanosti osob se zdravotním postižením, je pracovní rehabilitace. Podle § 69 zákona
č. 435/2004 Sb. je pracovní rehabilitace souvislá činnost zaměřená na získání a udržení
vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, na kterou mají nárok všichni
zdravotně postižení, kteří podali úřadům práce žádost s patřičnými údaji. Pracovní
rehabilitace zahrnuje zejména:
•

poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, zaměstnání nebo jiné
výdělečné činnosti

•

teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost

•

zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání

•

vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti

Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce, který může zvolit jednu ze dvou alternativ
k jejímu poskytnutí. Buď ji zabezpečí ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky,
nebo písemně pověří zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou
osobu. Úřady práce také hradí náklady spojené s pracovní rehabilitací. Na pracovní
rehabilitaci mohou mít nárok na základě doporučení praktického lékaře i osoby, které jsou
uznány za dočasně práce neschopné.
Celý systém pracovní rehabilitace probíhá podle zákona o zaměstnanosti následovně.
Úřad práce nejprve vypracuje pro každého uchazeče o práci se zdravotním postižením
tzv. individuální plán pracovní rehabilitace podle prováděcí vyhlášky č. 518 ze dne
23. 9. 2004. Při jeho vypracování by měl úřad práce s příslušným uchazečem spolupracovat,
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aby vyhověl jeho požadavkům a motivaci. Individuální pracovní plán má podle vyhlášky
obsahovat

předpokládaný

cíl

pracovní

rehabilitace,

formy

pracovní

rehabilitace,

předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace a způsob hodnocení stanovených forem
pracovní rehabilitace spolu s termínem závěrečného hodnocení (Vyhláška 518/2004).
Vypracování individuálního plánu pracovní rehabilitace by mělo vycházet z vyjádření tzv.
odborné pracovní skupiny. Tato odborná pracovní skupina má být tvořena zejména ze
zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanci se zdravotním postižením a zástupců organizací
se zdravotním postižením.
Po vytvoření individuálního plánu pracovní rehabilitace zadá úřad práce provedení
pracovní rehabilitace některému z jejích poskytovatelů. Toto zadání musí být učiněno
písemnou dohodou, která má obsahovat identifikační údaje účastníků dohody, identifikační
údaje osoby se zdravotním postižením, obsah a délku rehabilitace, místo a způsob jejího
provedení, záležitosti týkající se úhrady nákladů na pracovní rehabilitaci, způsob kontroly
sjednaných povinností, způsob kontroly získaných

dovedností a znalostí uživatelem

v průběhu pracovní rehabilitace, záležitosti týkající se zúčtování nákladů poskytnutých na
rehabilitaci a ujednání o vypovězení dohody.
Významnou složkou pracovní rehabilitace je teoretická a praktická příprava pro
zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, která zahrnuje přípravu na budoucí povolání podle
zvláštních předpisů (např. zákon č. 29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol),
přípravu k práci a specializované rekvalifikační kurzy (§ 71 zákona č. 435/2004 Sb.).
Specializované rekvalifikační kurzy mají stejnou podobu jako ostatní rekvalifikační
kurzy s tím rozdílem, že jsou určeny pouze pro osoby se zdravotním postižením. Příprava
k práci je cílená činnost zaměřená na zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné
pracovní místo a na získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného
zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti (Krejčířová, O. et al., 2005). Příprava k práci může
být provedena s podporou asistenta přímo na pracovišti přizpůsobeném zdravotnímu stavu
postiženého nebo v chráněných pracovních dílnách a chráněných pracovních místech. Také
může probíhat ve vzdělávacích zařízeních (§ 72 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti).
Vzhledem ke krátké existenci pracovní rehabilitace v České republice nelze říci nic o
její účinnosti. Pro Českou republiku zatím nebyly vydány statistiky, které by ukazovaly počet
žadatelů a účastníků rehabilitace s jejich příslušnými charakteristikami. Nelze tedy učinit
žádný (ani předběžný) závěr o úspěšnosti či neúspěšnosti pracovní rehabilitace v České
republice.
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4. Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna
Stát může zvýšit pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením poskytnutím
podpory k vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením. Toto
pracovní místo je zaměstnavatelem vytvořeno na základě písemné dohody s úřadem práce a
musí být provozováno nejméně dva roky (§ 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti). Na
vytvoření chráněného pracovního místa může poskytnout úřad práce zaměstnavateli příspěvek
pro osobu se zdravotním postižením v maximální výši osminásobku průměrné mzdy v ČR za
první až třetí čtvrtletí předchozího roku (a ve výši dvanáctinásobku pro osoby s těžším
zdravotním postižením). Příspěvek může být vyšší, pokud zaměstnavatel vytvoří více než
deset chráněných pracovních míst.
Úřad práce může uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření chráněného
pracovního místa i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat
samostatnou výdělečnou činnost. Zároveň může poskytnout úřad práce příspěvek na
částečnou úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo.
Jiným opatřením, které poskytuje osobám se zdravotním postižením pracovní a
společenské uplatnění formou pracovní činnosti, jsou chráněné pracovní dílny. Za chráněnou
pracovní dílnu je považováno pracoviště speciálně upravené pro osoby se zdravotním
postižením, s podílem zaměstnanců se zdravotním postižením na úrovni minimálně 60 %
(§ 76 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti). Zaměstnavatel vytváří chráněnou pracovní
dílnu po dohodě s úřadem práce a dostává od něj příspěvek na její vytvoření ve stejné výši
jako u chráněného pracovního místa.
Úřad práce může zaměstnavateli poskytnout také příspěvek na částečnou úhradu
nákladů na provoz chráněné pracovní dílny. Výše tohoto příspěvku může být maximálně
čtyřnásobkem průměrné mzdy v ČR za první až třetí čtvrtletí předchozího roku na jednoho
zaměstnance se zdravotním postižením a maximálně šestinásobkem průměrné mzdy pro
osobu

s těžším zdravotním postižením (odstavec

7

§ 76

zákona č. 435/2004 Sb.

o zaměstnanosti). Náklady chráněné dílny, které jsou považovány za provozní, jsou
vyjmenovány ve vyhlášce č. 518/2004 Sb. Patří mezi ně např. nájemné, režijní náklady,
náklady na opravu a údržbu zařízení chráněné pracovní dílny.
Chráněné pracovní dílny většinou zahrnují komplex služeb pro osoby se zdravotním
postižením, mezi které patří pracovně-rehabilitační služby, poradenství, terapeutické služby,
výchovné, vzdělávací a aktivační služby. Můžeme rozlišovat dva typy chráněných dílen.
Existují chráněné dílny, které mají za úkol připravit své zaměstnance na zaměstnání na
otevřeném trhu práce nebo chráněné dílny, které slouží k trvalému pracovnímu uplatnění osob
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se zdravotním postižením. Další podmínky a stanovy chráněných dílen jsou v kompetenci
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Jelikož zřizování chráněných pracovních míst a chráněných pracovních dílen je závislé
na příspěvcích ze státního rozpočtu, je možné považovat tuto formu uplatnění osob se
zdravotním postižením za součást státní aktivní politiky zaměstnanosti. V následující tabulce
je zachycen počet vytvořených chráněných pracovních míst v České republice.Pro porovnání
tabulka uvádí, kolik uchazečů se zdravotním postižením bylo umístěno do těchto zaměstnání.
Tabulka 5: Chráněná pracovní místa a chráněné dílny vytvořené za daný rok, Česká republika 1992-2004
Ukazatel

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

Osoby se zdravotním postižením na trhu práce
vytvořená místa

1 415

851

622

920

1 434

976

1 241

umístění uchazeči

1 308

748

562

853

1 368

1 063

1 636

Zdroj: Správa služeb zaměstnanosti MPSV ČR

Podle dat Správy služeb zaměstnanosti MPSV ČR bylo nejvíce chráněných pracovních
míst pro osoby se zdravotním postižením vytvořeno v roce 1992 a v roce 2000 (kolem 1 400
pracovních příležitostí). V průběhu roku 2004 bylo finančně podpořeno vytvoření 1 241
nových chráněných míst nebo míst v chráněných pracovních dílnách a práci v nich získalo
1 636 osob se zdravotním postižením. Počet umístěných uchazečů o zaměstnání se
zdravotním postižením byl v letech 2002 a 2004 vyšší než počet vytvořených chráněných
míst. To znamená, že v těchto letech mohli být uchazeči se zdravotním postižením umístěni
do jiného zaměstnání na otevřeném trhu práce.
Za rok 2004 bylo na podporu vytvoření pracovních míst pro občany se zdravotním
postižením vynaloženo celkem 88 848 Kč (Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti
v roce 2004, MPSV). Tato finanční částka tvořila 2 % z celkových výdajů úřadů práce na
aktivní politiku zaměstnanosti. Úřady práce přispěly na provoz chráněných dílen nebo na
provoz chráněných pracovních míst částkou 162 507 Kč za rok 2004, což znamená 3,7%
z celkových finančních zdrojů vynaložených na aktivní politiku zaměstnanosti v roce 2004
(Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2004, MPSV).
Správa služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vede a
aktualizuje Katalog organizací převážně zaměstnávajících občany se zdravotním
postižením, který obsahuje základní údaje o firmách, družstvech a společnostech, které
zaměstnávají více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením. Tento katalog může být
prospěšný zaměstnavatelům, kteří se rozhodli plnit povinný minimální podíl zaměstnávání
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osob se zdravotním postižením odběrem zboží nebo udělováním zakázek zaměstnavatelům,
kteří zaměstnávají stanovený počet osob se zdravotním postižením.

4.1 Model minimalizace “průměrných souhrnných nákladů” chráněných dílen
Chráněné dílny jsou velmi účinným a adekvátním nástrojem politiky zaměstnanosti
vytvořeným zejména pro osoby se zdravotním postižením. Při tvorbě státní politiky
zaměstnanosti pro osoby se zdravotním postižením by měla být brána v úvahu četnost této
specifické skupiny s ohledem na strukturu postižení podle typu a míry postižení. Počet
zřízených chráněných dílen by tedy měl odpovídat poptávce osob se zdravotním postižení,
kteří chtějí využít právě tento podpůrný prostředek pro své pracovní uplatnění. Zároveň to
znamená, že geografická struktura chráněných dílen by měla být navržena, tak aby byla
dostupná (tj. v odpovídající geografické vzdálenosti) všem osobám se zdravotním postižením,
kteří ji chtějí využít. Protože ale každá další zřízená dílna sebou nese i dodatečné náklady, je
nutné porovnat tyto náklady s náklady na straně klientů, které vyplývají naopak
z nedostatečného počtu těchto dílen, tak aby “průměrné souhrnné náklady” (tj. náklady za
poskytovatele i za klienty) související s počtem dílen byly minimalizovány. Pokud se tak
stane, pak budou přiměřeně uspokojeny nejen osoby se zdravotním postižením, ale také
celkové společenské náklady budou vynaloženy “efektivně”.
Situaci, kdy jsou minimalizovány “průměrné souhrnné náklady” za existence
příslušného počtu pracovních míst v chráněných dílnách s ohledem na prostorové rozmístění,
lze vyjádřit pomocí transformace mikroekonomického modelu prostorové monopolistické
konkurence.
Jelikož se mi nepodařilo získat potřebná data o nákladech chráněných dílen v České
republice (viz. kapitola Nákladová efektivnost podporovaného zaměstnávání), nezabývala
jsem se zatím ani přesným vymezením jednotlivých položek nákladů ani dalších parametrů
modelu, a tak je zde model uveden pouze teoreticky. Má tedy ukázat, jakým směrem by se
měly ubírat úvahy o dislokaci chráněných dílen, a postrádá ambice předkládat jakýkoliv závěr
přímo pro Českou republiku.
Z hlediska nákladové strany tohoto modelu je možné rozlišit:
a) Náklady chráněné dílny,
Předpokládám, že se náklady skládají z nákladů na zřízení chráněné dílny (SC Starting Cost), z fixních nákladů za určité období (FC - Fixed Cost) a z variabilních
nákladů za určité období (VC – Variable Cost).
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Variabilní náklady souvisí s výkonem chráněné pracovní dílny za určité období (např.
mzdy zaměstnanců, kteří pomáhají v pracovním uplatněním osobám se zdravotním
postižením). Pro jednoduchost předpokládáme, že tyto náklady v přepočtu na jednoho klienta
(průměrné variabilní náklady - AVC) jsou v jednotlivých obdobích konstantní.To znamená, že
platí MC = AVC = Ck. Proto nesouvisí s počtem dílen ani s počtem klientů na jednu dílnu
a výsledek tedy neovlivní .
Fixní náklady (FC) jsou náklady, které nezávisí na výkonu chráněné pracovní dílny
(např. pronájem budov chráněné pracovní dílny). V analýze budeme pro časové období, za
které jsou určeny, považovat jeden kalendářní rok (FC = RFC). Fixní náklady za jeden rok
přepočtené na jednoho klienta se označují jako průměrné fixní náklady za jeden rok (AFC).
Náklady na zřízení chráněné pracovní dílny (SC) jsou počáteční náklady nutné
k existenci a fungování chráněné pracovní dílny (např. technické vybavení chráněné dílny
speciálně upravené pro práci osob se zdravotním postižením). Pro model budou přepočteny na
roční vyjádření (RSC). Stejně jako fixní náklady (FC), budou v modelu figurovat náklady na
zřízení chráněné pracovní dílny na jednoho klienta za jeden rok, tedy jako průměrné náklady
na zřízení chráněné pracovní dílny za jeden rok (ARSC).
b) Náklady související s transportem osob se zdravotním postižením do místa
chráněné pracovní dílny
Tyto náklady se skládají z explicitních finančních nákladů na dopravu (např.
benzín, jiné pohonné prostředky, finanční náklady na hromadnou městskou či meziměstskou
dopravu) a z implicitních nákladů na dopravu. Implicitní náklady na dopravu jsou pro
osoby se zdravotním postižením specifické a mohou být značně diverzifikované podle míry a
druhu zdravotního postižení. Tyto náklady mohou vyjadřovat čas asistenta nebo jiné osoby,
která pomáhá při dopravě jedince se zdravotním postižením, pokud není schopen dojíždět do
práce samostatně. Nebo to mohou být náklady pro osoby se zdravotním postižením, které
plynou ze zátěže spojené s dopravou.
V modelu pro zjednodušení předpokládám, že náklady na dopravu jsou lineární funkcí
vzdálenosti z bydliště postiženého do chráněné dílny, kde Ct je průměrná sazba za 1 km Ve
skutečnosti by tyto náklady pravděpodobně nebyly lineární, ale s rostoucí vzdáleností by se
zvětšovaly rychleji než lineárně. Náklady na dopravu budu uvažovat v ročním vyjádření
stejně jako náklady chráněné dílny.
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Celkové náklady na pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením v chráněných
pracovních dílnách mohou být vyjádřeny vztahem:
C (n) = ( RSC + FC ) × n + C k × Q + C t × Q × D(n)

(1)

kde,

•

n – počet chráněných pracovních dílen

•

C(n) – celkové souhrnné náklady za jeden rok

•

RSC – náklady na zřízení chráněné pracovní dílny přepočtené na roční vyjádření

•

FC – fixní náklady chráněné pracovní dílny za jeden rok

•

Ck - variabilní náklady chráněné pracovní dílny na jednoho klienta za jeden rok

•

Ct – běžné náklady na dopravu osob se zdravotním postižením do práce za jeden
rok

•

Q – počet osob se zdravotním postižením, kteří mají zájem o pracovní uplatnění
v chráněných pracovních dílnách (počet klientů) za rok

•

D(n) – průměrná vzdálenost do chráněné pracovní dílny pro jednoho klienta, která
je závislá na počtu chráněných pracovních dílen (předpokládáme, že klienti jsou
rovnoměrně rozmístěni)

Za účelem vyjádření nákladů na jednoho klienta chráněné pracovní dílny vydělíme
vztah (1) počtem klientů za jeden rok a získáme tak vztah pro celkové průměrné náklady na
jednoho klienta za rok (AC):
AC (n ) = ( ARSC + AFC ) × n + C k + C t × D(n)
•

(2)

,kde

ARSC – průměrné náklady na zřízení chráněné pracovní dílny přepočtené na roční
vyjádření na jednoho klienta

•

AFC – průměrné fixní náklady chráněné pracovní dílny na jednoho klienta za
jeden rok

Jelikož chceme tyto celkové průměrné náklady za jeden rok minimalizovat v závislosti
na počtu chráněných pracovních dílen, tak vztah (2) budeme derivovat podle n.
d ( AC )
d ( D(n))
= ARSC + AFC + C t ×
d ( n)
d ( n)

(3)

Abychom uvedený vztah minimalizovali položíme ho rovný nule a dále ho můžeme
upravit:
ARSC + AFC + C t ×

d ( D(n))
=0
d ( n)
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Abychom mohli říci, že se jedná o minimum, bylo by třeba mít jistotu, že výraz d(D(n))
d(n)

je klesající funkcí n. Převedením konstantních členů na pravou stranu dostaneme:
Ct ×

d ( D(n))
= −( ARSC + AFC )
d ( n)

(4)

Levá strana vztahu (4) zachycuje průměrnou roční úsporu nákladů na straně klienta na
jeho dopravu do chráněné pracovní dílny se změnou průměrné vzdálenosti v důsledku zřízení
poslední chráněné dílny. Tato úspora nákladů klienta je v optimu rovna (–1) násobku hodnoty
průměrných nákladů souvisejících se zřízením a provozováním této poslední chráněné
pracovní dílny.
Není zřejmé, jaká závislost existuje mezi průměrnou vzdálenosti do chráněné pracovní
dílny pro jednoho klienta D(n) a počtem chráněných pracovních dílen n (tj. nevíme jaký tvar
má funkce D(n)). Jediné, co o této funkci můžeme říci je, že funkce D(n) je klesající s n. Tedy
platí:
d ( D(n))
<0
d ( n)
Kdyby byl vztah mezi touto průměrnou vzdáleností a počtem chráněných dílen
lineární, pak bychom mohli D(n) vyjádřit třeba jako:
D ( n) =
•

A
n

(5)

, kde

A je kladné reálné číslo různé od nuly

Tato funkce by splňovala i výše zmíněnou podmínku druhého řádu pro minimalizaci
2
souhrnných nákladů d (D(n)) > 0 . Jestliže tento vztah pro D(n) dosadíme do vztahu (4) a

d(n)2

provedeme první derivaci, pak výsledný vztah vypadá následovně:
Ct × (−

A
) = −( ARSC + AFC )
n2

(6)

Po úpravě vztahu (6):
Ct ×

A
= n × ( ARSC + AFC )
n

(7)

Na levé straně vztahu (7) je součin běžných kilometrových nákladů na dopravu do
chráněné dílny na jednoho klienta za jeden rok a průměrné vzdálenosti do chráněné dílny na
jednoho klienta, což v souhrnném označení znamená průměrné náklady na dopravu do
chráněné dílny za jeden rok na jednoho klienta. Na pravé straně jsou náklady za celkový počet
chráněných dílen za jeden rok na jednoho klienta.
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Vztah (7) lze shrnout následovně. Průměrné souhrnné společenské náklady jsou
minimální, pokud průměrné náklady na dopravu do chráněné dílny za jeden rok na
jednoho klienta se rovnají nákladům “existence” chráněných dílen za celkový počet
chráněných dílen za jeden rok na jednoho klienta.
Ze vztahu (6) lze také určit vztah pro optimální počet chráněných dílen, které
minimalizují průměrné souhrnné společenské náklady.

n∗ =

Ct × A
ASC + AFC

Jak jsem již řekla, uvedený model se nesnaží spočítat optimálního množství
chráněných dílen v závislosti na počtu osob se zdravotním postižením, které by chtěly být
zaměstnány

v chráněných

pracovních

dílnách,

ale

vystihnout

vztahy,

které

jsou

z ekonomického hlediska podstatné pro rozhodování kompetentních osob o této problematice.
Proto jsem se mu snažila poskytnout přiměřený prostor, přestože z něj nevyplývá žádný
konkrétní závěr o tom, jak by měl růst počet chráněných dílen v naší republice.

49

5. Podporované zaměstnávání
Jednou z možných alternativ, jak se mohou lidé s handicapem stát ekonomicky aktivní
a uplatnit své dovednosti na trhu práce, je projekt služeb podporovaného zaměstnávání

5.1 Základní charakteristiky podporovaného zaměstnávání
Podporované zaměstnávání je komplex specifických služeb poskytovaných osobám,
které při hledání a udržení pracovního místa na otevřeném trhu práce potřebují individuální a
dlouhodobou podporu založenou na osobní pomoci (Souhrnná metodika podporovaného
zaměstnávání, 2005). Služby podporovaného zaměstnávání jsou určeny zájemcům o práci
znevýhodněných na otevřeném trhu práce (klienti nebo uživatelé podporovaného
zaměstnávání). Tyto služby jsou poskytovány agenturami pro podporované zaměstnávání a
zahrnují vyhledávání vhodného pracovního místa, vyjednávání se zaměstnavatelem, pomoc
při vyřizování právních úkonů, umístění zaměstnance do práce a pracovní asistenci po určitou
dobu, než si osoba osvojí potřebné pracovní a sociální dovednosti.
Cílovou skupinou služeb podporovaného zaměstnání jsou lidé dlouhodobě nebo
opakovaně nezaměstnaní, a to zejména lidé s mentálním, fyzickým, smyslovým a
kombinovaným postižením, lidé s psychickým onemocněním, lidé s kognitivními problémy,
lidé s drogovou závislostí a lidé jinak sociálně znevýhodnění (např. lidé po výkonu trestu
nebo bezdomovci) (Krejčířová, O. et al., 2005). Tito uchazeči o práci zpravidla potřebují
úpravu pracovního prostředí a trénink prováděný přímo na pracovišti. Platí zásada, že sebe
vyšší míra postižení není důvodem pro neposkytnutí služby podporovaného zaměstnání. Fakt,
že podporované zaměstnávání vzniklo primárně jako program pro mentálně postižené, je i
nyní potvrzen zejména vyšším zastoupením mentálně postižených mezi uživateli služeb
podporovaného zaměstnávání. V roce 1996 uvedl Wehman, Revell & Kregel ve své studii, že
více než 70 % uživatelů zapojených do podporovaného zaměstnávání jsou lidé s mentálním
postižením. Z této skupiny pak bylo 87,6 % osob s lehkým a středním typem mentálního
postižení.
Cílem podporovaného zaměstnání je umožnit zájemcům o práci, kteří jsou nějakým
způsobem znevýhodněni, získat a udržet si pracovní místo na otevřeném trhu práce, které
odpovídá jejich schopnostem a požadavkům (Souhrnná metodika podporovaného
zaměstnávání, 2005). Zároveň je kladen důraz na zvýšení samostatnosti uživatele
podporovaného zaměstnání.
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Charakteristické rysy podporovaného zaměstnávání s ohledem na výsledek
Charakteristické znaky podporovaného zaměstnání týkající se výsledku služeb
podporovaného zaměstnání podle uznávaných Standardů podporovaného zaměstnávání
(Česká unie pro podporované zaměstnávání, 2004) můžeme shrnout následovně:
• Pracovní místo je na otevřeném trhu práce.
Pracovní místa jsou na pracovištích, která nemají podle platné právní legislativy statut
chráněné dílny, a tedy zde nejsou zaměstnáni pracovníci na základě společného znaku, kterým
je znevýhodnění na trhu práce. Tato charakteristika podporovaného zaměstnávání je velmi
podstatná.
• Práce má stabilní charakter.
Práce, kterou uživatel získá má mít stabilní charakter. Znamená to, že mezi zaměstnavatelem
a zaměstnancem je uzavřen pracovně právní vztah podle platných právních předpisů. Délka
pracovního poměru je na dobu neurčitou nebo na dobu, která je běžná v daném regionu nebo
danému typu práce. Práce, která je smluvně zajištěna pouze dohodou o provedení práce, není
pro podporované zaměstnávání přípustná po delší dobu, protože není stabilní. Ale existují
výjimky, kdy uživatel služeb podporovaného zaměstnávání může nastoupit do práce, která je
právně opatřena dohodou o provedení práce, ale pouze pokud se jedná o přechodnou dobu a je
zřejmé, že tato práce vede zaměstnance k trvalému pracovnímu poměru. Charakteristika
stabilní práce slouží především k zamezení diskriminace, která by mohla nastat např.
uzavřením pracovního poměru na dobu kratší než je typické v daném regionu. V případě
dohody o provedení práce by zaměstnanec mohl dostávat nižší mzdu než je běžné a bez
nároku na placenou dovolenou.
• Pracovní místo je v souladu s dovednostmi, zájmy, nadáním a potřebami
pracovníka a umožňuje jeho další profesní rozvoj.
Tato charakteristika je výsledkem snahy poskytovatelů podporovaného zaměstnání o zjištění
představ, potřeb a možností uživatele. Důležitou roli zde hraje i aktivní podíl uživatele, který
by měl co nejsamostatněji určit podobu svého budoucího pracovního zaměstnání. Pokud se
obě představy naplní, pak pracovní místo odpovídá požadavkům uživatele. Profesní rozvoj je
jedním ze základních výsledků podporovaného zaměstnání. Není jím však myšlen jen kariérní
postup, ale spíše rozvoj, který klientovi umožní lepší uplatnění v životě.
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• Uživatel podporovaného zaměstnání má stejné podmínky jako ostatní
zaměstnanci.
To znamená, že mzda uživatele podporovaného zaměstnání by měla být srovnatelná
s ostatními zaměstnanci nebo s průměrnou mzdou na stejné pozici v regionu. Smyslem této
charakteristiky podporovaného zaměstnání je zamezení diskriminace. Stejné podmínky se
ovšem netýkají pouze mzdy zaměstnance, ale také pracovního prostředí nebo pomůcek.
• Uživatel podporovaného zaměstnání má na pracovišti příležitost k sociálnímu
začlenění.
Touto zásadou se rozumí, že pracovník by měl ve svém zaměstnání mít možnost kontaktu se
svými spolupracovníky ve stejné míře jako ostatní zaměstnanci. Cílem této zásady je
začlenění pracovníka do kolektivu zaměstnanců či do běžného styku se zákazníky, což je
v jistém smyslu velkým přínosem pro uživatele podporovaného zaměstnávání.
• Dovednosti a znalosti uživatele podporovaného zaměstnání potřebné k udržení
a získání pracovního místa se vlivem poskytované podpory zvyšují.
Splnění tohoto kriteria je posuzováno srovnáním dovedností a znalostí klienta před vstupem
do podporovaného zaměstnání a po ukončení poskytované podpory. Při hodnocení je důležitý
obsah a definice dovedností potřebných k udržení a získání pracovního místa. Pro větší
přehlednost lze rozdělit tyto dovednosti do čtyř kategorií:
• Pracovní dovednosti jsou dovednosti, které jsou nutné k výkonu pracovních povinností.

Pracovní povinnosti jsou vymezeny náplní práce. Budeme-li předpokládat, že každý pracovní
úkon lze rozdělit na dílčí kroky, které po sobě v určitém pořadí následují, pak pro výkon
pracovních dovedností je třeba se naučit všechny dílčí části pracovního úkonu a provádět je
v určeném pořadí. Podpora v osvojení si pracovních dovedností pro uživatele podporovaného
zaměstnávání by měla začít analýzou pracovních úkonů na kroky,které je uživatel schopen
zvládnout. V průběhu celé služby podporovaného zaměstnání by měla být tato analýza
opakována a vyhodnocována.
• Sociální dovednosti se projevují ve vztahu s ostatními zaměstnanci, nadřízenými a

zákazníky. Na tyto dovednosti je v rámci služeb podporovaného zaměstnání kladen značný
důraz, neboť sociální dovednosti jsou ve své důležitosti srovnatelné se zvládnutím pracovních
úkonů. Mezi sociální dovednosti můžeme řadit např. umění pozdravit; požádat o pomoc,
reagovat na otázku, omluvit se v případě absence ze zaměstnání.
• Dovednosti související přímo s prací nejsou sice v náplni práce, ale přesto zaměstnavatel

očekává, že pracovník tyto dovednosti vlastní. Jsou využívány v pracovní době nebo přímo na
pracovišti. Můžeme mezi ně zařadit např. oběd v jídelně, vyzvednutí a nákup stravenek,
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založení účtu v bance pro posílání výplaty, včasný příchod do zaměstnání a rozpoznání konce
pracovní doby.
• Dovednosti nesouvisející přímo s prací nejsou přímo požadovány zaměstnavatelem a lze

je uplatnit i v jiných částech života něž jen v zaměstnání. Mohou ovlivnit úspěšnost uživatele
podporovaného zaměstnávání v pracovním uplatnění. Tyto dovednosti jsou zpravidla
rozvíjeny blízkou osobou uživatele nebo vzdělávacími institucemi, popřípadě jinými službami
(např. chráněné bydlení, osobní asistence). Patří mezi ně např. odhadnout, jak dlouho trvá
cesta do práce; poradit si v nepředvídatelné situaci, používat telefon a hospodařit s penězi.
Z uvedených charakteristik výsledku podporovaného zaměstnávání je zřejmé, že
hlavním

cílem

podporovaného

zaměstnávání

je

sociální

integrace.

Podporované

zaměstnávání má působit jako nástroj proti sociálnímu vyloučení ze společnosti.
Charakteristické rysy podporovaného zaměstnávání s ohledem na vlastní proces
Aby podporované zaměstnávání vedlo k tíženým výsledkům, které jsou popsány výše,
musí služby podporovaného zaměstnávání splňovat určité kvalitativní normy. Proces
podporovaného zaměstnávání musí mít určitou strukturu. Kritéria uvedená ve Standardech
podporovaného zaměstnávání (Česká unie pro podporované zaměstnávání, 2004), můžeme
popsat následovně:
• Podpora je uživatelům poskytována podle jejich individuálních potřeb a
s respektem k jejich prioritám.
Toto kriterium se skládá ze dvou prvků. První z nich je zjištění míry potřebné podpory pro
daného uživatele podporovaného zaměstnávání. Poskytovatel služeb podporovaného
zaměstnávání musí zjistit, jakou podporu potřebují jednotliví uživatelé a v jakých oblastech.
Přičemž míra potřebné podpory není primárně stanovena zdravotní či sociální diagnózou (tj.
vozíčkář, bezdomovec), ale musí být určena jiným předem stanoveným postupem. Dalším
prvkem je již samotné poskytování podpory. Poskytovaná podpora je tedy přizpůsobena
individuálním potřebám a představám každého uživatele. Míra podpory je stanovena
v nejnižší možné míře.
• Podpora je časově omezena.
V České republice je doba trvání podpory stanovena limitem 24 měsíců. Tento limit je určen
tak, aby odpovídal době trvání jiných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Toto kritérium
je zavedeno proto, aby motivovalo poskytovatele podporovaného zaměstnání i jeho uživatele
k co nejrychlejšímu dosažení cíle. Zároveň existuje výjimka prodloužení poskytování
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podpory, pokud je odůvodněna. Tato výjimka je posuzována individuálně pro každého
uživatele vzhledem k míře či charakteru postižení.
• Podpora je poskytována nejen k získání, ale také k udržení pracovního místa.
Podpora má kontinuální charakter.
Znamená to, že podpora nekončí po nalezení pracovního místa, ale trvá i nadále, tak aby si
uživatel podporovaného zaměstnání udržel nalezené pracovní místo. Udržení pracovního
místa je pro osoby znevýhodněné na trhu práce velkým problémem. Aby služby
podporovaného zaměstnávání byly účinné i po ukončení podpory, provádí se kontrola, zda
jsou zajištěny všechny předpoklady pro udržení pracovního místa. Tato kontrola zahrnuje
několik oblasti, a to sociální začlenění, zvládnutí všech potřebných dovedností s prací přímo i
nepřímo souvisejících a zajištění přirozené podpory na pracovišti.
Uživatel může služby podporovaného zaměstnávání využít i opakovaně. Tato možnost je
dostupná zejména, pokud je trvání podpory nutné k udržení stávajícího pracovního místa,
pokud bývalý uživatel podporovaného zaměstnávání přišel o práci nebo pokud hledá práci
jinou, která by lépe vyhovovala jeho dovednostem, schopnostem a potřebám.
• Podporované zaměstnávání je založeno na osobní odborné pomoci a zahrnuje
celé spektrum podpůrných prvků.
Poskytovatelé služeb podporovaného zaměstnávání nabízejí uživatelům pracovně právní
poradenství, profesní poradenství, doprovází uživatele podle potřeby na úřady a
k zaměstnavateli, jednají v jeho zájmu s institucemi, formou osobní asistence přímo na
pracovišti pomáhají uživateli při zvládání pracovních dovedností a návyků. Toto spektrum
služeb je každému uživateli poskytováno v potřebné a jím chtěné míře. Může se tedy stát, že
některý uživatel nevyužije celé spektrum nabízených služeb (např. uživateli nemusí být
příjemná osobní asistence na pracovišti, a proto se tento typ služby nemusí uskutečnit).
• Poskytovatel podporovaného zaměstnávání vytváří příležitosti k aktivní účasti
uživatele při hledání práce, při dojednávání pracovních podmínek a při
stanovování míry poskytované podpory.
Toto kriterium zdůrazňuje jednu z hlavních zásad podporovaného zaměstnávání, kterou je
aktivita uživatele při hledání práce, ale i při vytváření plánu pracovní podpory. Uživatel za
pomoci poskytovatele rozhoduje o tom, jak má vypadat pracovní místo (druh práce a místo
výkonu), velikost pracovního úvazku, apod.
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• Pro každého uživatele podporovaného zaměstnávání musí být vypracován
individuální plán, který je zaměřen na hledání a udržení zaměstnání na
otevřeném trhu práce
V plánu je kladen i důraz na osamostatnění uživatele a na rozvoj jeho dovedností, znalostí,
návyků, které jsou potřebné k nalezení a udržení pracovního místa. Na vytvoření plánu se
aktivně podílí poskytovatel i uživatel služeb podporovaného zaměstnávání. Poskytovatel se
snaží o to, aby byly všechny dokumenty (individuální plán, dohoda o poskytované podpoře),
které jsou určeny pro uživatele, jemu srozumitelné.
• Poskytovaná podpora musí probíhat v souladu s individuálním plánem
vypracovaným pro uchazeče.
• Každý uživatel podporovaného zaměstnávání má k dispozici jednoho klíčového
pracovníka (pracovního konzultanta).
Pracovní konzultant zodpovídá za koordinaci poskytované podpory. Řídí, v jaké míře jsou
v podpoře zastoupeny jednotlivé zdroje pomoci k získání a udržení vhodného pracovního
místa. Tyto zdroje jsou využívány jako doplněk ke standardním službám podporovaného
zaměstnávání. Můžeme je rozdělit na formální a neformální. Mezi formální zdroje se řadí
instituce (např. školy, úřady, poradny, atd.). K neformálním zdrojům pomoci patří rodina,
přátelé, známí, kolegové z práce, atd. Pracovní konzultant by měl mít přehled o těchto
zdrojích a měl by je zajistit uchazeči, který si sám nedokáže tyto zdroje opatřit.
• Pokud je uživateli poskytována podpora přímo na pracovišti formou pracovní
asistence, pak by měla být poskytována tak, aby působila přirozeným dojmem.
To znamená, že poskytovaná podpora na pracovišti by měla co nejvíce odpovídat prostředí
pracoviště, aby její efekt byl pro uživatele co nejméně stigmatizující. Podpora na pracovišti
tedy musí být co nejméně nápadná a co nejpřirozenější. Poskytovatel služeb podporovaného
zaměstnání pověří podporou na pracovišti pracovníka (pracovní asistent), který má předem
stanovený postup, jak negativní vliv podpory omezit.
• Pracovní asistence se kromě podpory uživatele při jednotlivých pracovních
úkonech zaměřuje také na rozvoj tzv. přirozené podpory na pracovišti.
Při uplatňování tohoto kriteria se vychází z toho, že asistence na pracovišti je časově omezená
(dokonce již v průběhu podpory se zkracuje). Součástí podpory na pracovišti je proto hledání
spolupracovníků, kteří by byli ochotni po ukončení pracovní asistence znevýhodněnému
kolegovi pomoci při zvládnutí pracovních úkolů a jiných dovedností. Pokud je nalezena
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přirozená podpora na pracovišti, pak je pravděpodobnost udržení si pracovního místa vyšší
(práce je stabilnější) a vztahy mezi uživatelem a okolím jsou posíleny (sociální integrace).
• Zaměstnavateli je poskytována odborná pomoc při přijímání pracovníka i po
jeho nástupu do zaměstnání.
Před přijetím uživatele do zaměstnání jsou poskytovatelem služeb podporovaného
zaměstnávání zjišťovány potřeby, které má zaměstnavatel. Poskytovatel dále nabízí pomoc
s úpravou pracovního místa a pracovní náplně pro uživatele, pomoc s vyřizováním různých
formalit, poradenství v oblasti legislativy týkající se zaměstnávání lidí s postižením,
konzultace k řešení případných problémů s uživatelem a pomoc spolupracovníkům
v komunikaci s uživatelem. Významnou podporou je také osobní asistence na pracovišti.
Pracovní asistent uživatele zaškolí v jednotlivých pracovních činnostech podle požadavku
zaměstnavatele a pomáhá mu zorientovat se na pracovišti. To znamená, že zaměstnavatel
nemusí věnovat uživateli větší pozornost než ostatním pracovníkům.
Pokud zaměstnavatel pro konkrétního uživatele podporovaného zaměstnávání vytvoří nové
pracovní místo, pak poskytovatel podporovaného zaměstnávání pomáhá zaměstnavateli získat
na toto místo dotaci od úřadu práce a vyřídit všechny administrativní záležitosti s tím spojené.
Takto definovaná kriteria by měla být dodržována všemi poskytovateli služeb
podporovaného zaměstnávání. Jejich kvalita je hodnocena audity.
Agentura podporovaného zaměstnávání a struktura procesu podporovaného zaměstnávání
Organizační struktura agentury pro podporované zaměstnávání je zpravidla tvořena
vedoucím projektu podporovaného zaměstnávání, pracovními konzultanty a pracovními
asistenty. Vedoucí projektu podporovaného zaměstnávání je zodpovědný za koncepční,
organizační, metodické a administrativní práce. Do náplně činností poskytovaných pracovním
konzultantem patří nejen vedení konkrétního případu (tj. veškerá dokumentace týkající se
daného uživatele služeb podporovaného zaměstnávání, vyhledávání pracovních míst,
spolupráce s uživateli, rodinou, zaměstnavatelem a okolím), ale také dohled nad pracovními
asistenty, se kterými konzultuje jednotlivé případy. Pracovní asistenti podle výše uvedených
kriterii dochází s uživatelem do práce, kde mu pomáhají s dovednostmi nutnými k udržení
pracovního místa.
V praxi probíhají služby podporovaného zaměstnávání v následujícím pořadí. První
impuls pro zařazení osob do skupiny uživatelů služeb podporovaného zaměstnávání musí
vycházet od samotné osoby znevýhodněné na trhu práce. O agentuře podporovaného
zaměstnávání se osoby znevýhodněné na trhu práce mohou dovědět přímo na úřadech práce.
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O zařazení do skupiny uživatelů podporovaného zaměstnávání se rozhoduje na základě
žádosti a musí být splněna tato tři kriteria:
1. Žadatel ví, co je to práce a sám chce pracovat (motivace).
2. Žadatel potřebuje nějakým způsobem podporu při hledání nebo udržení
pracovního místa.
3. Žadatel vyzkoušel již jiné možnosti při hledání pracovního místa (respektive
pracovní úřad uzavřel s agenturou pro podporované zaměstnávání smlouvu o
pracovní rehabilitaci).
Pokud jsou tato kritéria splněna, pak je žadatel zařazen do skupiny uživatelů služeb
podporovaného zaměstnávání a je mu přidělen pracovní konzultant. Ten nejprve zjišťuje jaké
potřeby, přání a dovednosti daný uživatel vlastní, uzavírá s uživatelem smlouvu a ve
spolupráci s uživatelem sestavuje individuální pracovní plán, podle kterého dále poskytuje
uživateli patřičné služby. Konzultace s klientem probíhají většinou jednou týdně. Pracovní
konzultant se pak podle možností a s dostatečnou spoluprácí uživatele snaží najít pracovní
místo. Po nalezení vhodného pracovního místa je uživateli poskytována osobní pracovní
asistence nejprve pracovním konzultantem, který monitoruje vhodnost pracovního místa pro
daného uživatele. Po určité době dochází na pracoviště s uživatelem pracovní asistent, který
uživateli poskytuje patřičnou podporu. Úkolem pracovního asistenta je dělat z každé asistence
zápisy o průběhu asistence, o změnách v dovednostech klienta, o zapojení uživatele do
pracovního kolektivu, atd. Tyto poznatky z asistencí dále konzultuje s pracovním
konzultantem. Pokud společně uznají za vhodné snížení pracovní asistence, pak je asistence
snížena. Asistence by se měla plynule snižovat, aby byl uživatel schopný po uplynutí
stanovené doby trvání podporovaného zaměstnávání vykonávat dané pracovní úkony sám. Po
skončení služeb podporovaného zaměstnávání přestává agentura vést jakékoli záznamy o
daném uživateli. Všechny etapy podporovaného zaměstnávání by měly probíhat podle výše
zmíněných kriterií.

5.2 Historie podporovaného zaměstnávání a jeho vývoj v USA
Myšlenka podporovaného zaměstnání se poprvé objevila v sedmdesátých letech
20. století v USA. K jejímu vzniku vedla především neuspokojivá kvalita i kvantita služeb pro
lidi s mentálním postižením na trhu práce. V sedmdesátých letech bylo v USA provedeno
mnoho výzkumů, které měly za úkol zjistit, jestli lidé s těžkým mentálním postižením mají
potenciál pro získání dovedností a znalostí potřebných k zajištění a vykonávání relativně
produktivní práce (Mank, D., Cioffi, A. & Yovanoff, P., 1998) . Vydané studie ukazovaly na
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možnost uplatnění těžce mentálně postižených v pracovním procesu za předpokladu použití
nových technik individuální podpory při práci. Zároveň tyto studie vyvolaly diskusi nad
všeobecně nízkým očekáváním od lidí s těžším mentálním postižením, které přetrvávalo z
historie. Po tomto impulsu začaly vznikat návrhy programů a strategii pro integraci a
vytvoření pracovních příležitostí pro lidi s těžším mentálním postižením.
Poprvé bylo podporované zaměstnávání v USA definováno v roce 1984 v zákoně o
mentálním postižení (The Developmental Disabilities Act P.L. 98-527). Již o dva roky
později byl v USA přijat zákon o rehabilitaci (1986), který obsahoval rozšířenou definici
hlavních znaků podporovaného zaměstnávání (Krejčířová, O. et al., 2005). V průběhu prvního
desetiletí

platnosti

tohoto

zákona

docházelo

k rozšiřování

služeb

podporovaného

zaměstnávání a zároveň k jejich zdokonalování. Součástí podporovaného zaměstnávání se
staly přirozená podpora, moderní marketingové techniky, tranzitivní programy ze škol do
zaměstnání, individuální plány pro rozvoj osobnosti postiženého, vzdělávání spolupracovníků
a používání pomocných technologií. Spolu se zdokonalováním služeb podporovaného
zaměstnávání rostl i počet jeho uživatelů. Zatímco v roce 1984 bylo zaznamenáno 10,000
uživatelů služeb podporovaného zaměstnávání v celých USA, pak v roce 1995 byl počet
účastníků již na hodnotě 140,000 (Mank, D., Cioffi, A. Yovanoff, P., 1998).
Po prvotním rozvoji podporovaného zaměstnávání se začínají objevovat další nové
přístupy k této problematice. Zaměstnavatelé se více zapojují do pracovního života lidí
s postižením, tím že mohou sami zajišťovat program pracovní asistence, který kombinují se
supervizemi a přirozenou podporou od spolupracovníků (Callhan & Gold, 1993). Přirozená
podpora se od roku 1992, kdy byla přidána do Rehabilitation Act Amendments jako
rozšiřující služba podporovaného zaměstnávání, stává standardním nástrojem podpory
v zaměstnání a svědčí o kvalitě podporovaného zaměstnávání (Mank, D., Cioffi, A. &
Yovanoff, P. 1997 b). Se vznikem nových poskytovatelů služeb podporovaného zaměstnávání
se pravděpodobnost získání zaměstnání pro postižené jedince zvyšuje a spolu s ní se rozšiřuje
i variabilita uživatelů.
K rozmachu podporovaného zaměstnávání rovněž přispěla i nová zjištění týkající se
pracovního trhu samotného. Vzhledem k probíhajícímu demografickému stárnutí populace,
které se v budoucnosti projeví nízkým podílem ekonomicky aktivních na trhu práce, je nutné
zapojit do pracovního procesu maximálně možný počet pracovní síly. Toto zjištění je jistě
jednou ze zásadních motivací pro pracovní uplatnění i znevýhodněných skupin populace.
Diskriminace postižených osob z práce je od roku 1990 v USA dokonce zákonem zakázána
(The Americans With Disabilities Act (P.L. 101–336)).
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V roce 2003 publikovali D. Mank, A. Cioffi, and P. Yovanoff článek, ve kterém se
pokusili o porovnání základních charakteristik a výsledků podporovaného zaměstnávání
z počátku devadesátých let a z konce devadesátých let. Své šetření provedli na souboru dat ze
13 programů podporovaného zaměstnávání. Jejich práce přináší řadu zajímavých a
jedinečných poznatkům. Některé z nich jsou uvedeny v následujícím odstavci.
Pro osoby s postižením, které vstoupily do zaměstnání s využitím služeb
podporovaného zaměstnávání na konci devadesátých let, platilo, že podmínky týkající se
zaměstnání pro osoby s postižením se více blížily podmínkám vytvořeným pro osoby bez
postižení. Byly sledovány rozdíly a shodnosti při získávání pracovního místa, ve výnosech
z odvedené práce (hodinová mzda, další výhody jako např. placená dovolená), v množství
zadávané práce (počet hodin práce týdně, pracovní rozvrh), v počátečním zapracování a
školení, v sociální účasti pracovníků (účast či neúčast na mimopracovních akcích) a
v charakteru zadávané práce. Je důležité zmínit, že není vhodné, aby všechny složky a
součásti práce byly pro obě sledované skupiny zaměstnanců shodné (např. postižení jedinci
většinou potřebují jiné zaškolení do práce). Uživatelé podporovaného zaměstnávání z konce
devadesátých let pracují podle tohoto průzkumu kvalitněji a produktivněji. Také jejich vztahy
s kolegy bez postižení jsou hodnoceny pozitivně. Příčinou všech vyjmenovaných zlepšení
oproti počátku devadesátých let by podle autorů mohlo být zapojení nových inovativních
prvků do služeb podporovaného zaměstnávání a zároveň kladení většího důrazu na přirozené
zapojení zaměstnance do práce.
Žádné zlepšení naopak nenastalo ve výši hodinové mzdy, v počtu odpracovaných
hodin týdně, který se stále drží na nízké úrovni. Podle autorů existuje několik vysvětlení této
stále negativní situace. Jedním z nich je krátkodobost fungování služeb podporovaného
zaměstnávání. Existuje předpoklad, že v budoucnosti by se s respektem na sledované
vlastnosti pracovního uplatnění mohla tato situace zlepšit. Postižení lidé jsou i nadále spíše
zaměstnáváni na nízkých pozicích, kde se mzdy pohybují na nižší úrovni. Dále pak postižení
většinou pracují na kratší úvazek než je úvazek plný, což má za následek nižší platové
ohodnocení.
USA můžeme považovat za kolébku projektu podporovaného zaměstnávání, který se
snaží o zapojení znevýhodněných osob na trh práce. Je tedy zajímavé sledovat vývoj
charakteru a vlastností podporovaného zaměstnávání právě v tomto státě, kde kvalita a systém
podporovaného zaměstnávání zatím dospěl nejdále.
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5.3 Podporované zaměstnávání v zemích mimo USA
Z USA se projekt podporovaného zaměstnání dostal nejprve do Austrálie a Kanady,
kde patří v současnosti již ke standardním službám pro osoby se změněnou pracovní činností.
Následně pronikl projekt podporovaného zaměstnání i do Evropy, kde se nejprve rozvíjel ve
skandinávských zemích. Prvním průkopníkem tohoto projektu bylo Norsko, kde mezi roky
1993-95 jeho počáteční realizaci financovala norská vláda (Krejčířová, O. et al., 2005). Již
v roce 1996 se v Norsku podporované zaměstnávání stalo jedním z plnoprávných nástrojů
politiky zaměstnanosti a bylo vyhláškou zakotveno do norské legislativy. Jednou z mnoha
příčin, proč se v Norsku podporované zaměstnávání stalo legitimní pomocí postiženým, je
shodnost principů podporovaného zaměstnání s principy norské státní politiky zaměstnanosti,
která prosazuje právo každého na pracovní uplatnění. Snaží se o více příležitostí pro postižené
a pro lidi, kteří obtížně shánějí pracovní uplatnění. Preferuje otevřený trh práce před
chráněným zaměstnáním. Jedním z hlavních pilířů této politiky je posilování pracovní aktivity
před pobíráním pracovních dávek. Další příčinou, proč bylo podporované zaměstnání
v Norsku přijato, byla snaha o snížení výdajů na sociální dávky státu. V Norsku bylo
provedeno několik ekonomických analýz podporovaného zaměstnání, ve kterých vyšlo
podporované zaměstnávání ekonomicky lépe než projekt chráněných dílen (i díky tomu, že je
podporované zaměstnávání časově omezeno – v Norsku na 3 roky).V současnosti je Norsko
zemí, která má mezi ostatními evropskými státy největší zkušenosti a nejlépe propracovanou
metodiku podporovaného zaměstnání.
Další skandinávskou zemí, ve které se podporované zaměstnávání rozvíjí již několik
let, je Finsko (IN zpravodaj, č. 2/2003). Podporované zaměstnávání mělo ve Finsku
předchůdce, a to tzv. integrované chráněné dílny. K jejich rozvoji došlo zejména
v osmdesátých letech. Na ně navázal projekt podporovaného zaměstnávání. V současnosti
ještě ve Finsku není podporované zaměstnávání upraveno zákonem, ale je zřejmé,že i
k tomuto dojde, protože veřejná správa již zadala příkaz na vybudování standardů
podporovaného zaměstnávání. Podporované zaměstnání zatím ve Finsku funguje ve formě
pracovní rehabilitace a je financováno z grantů.
Švédko má s fungováním podporovaného zaměstnávání také dlouholeté zkušenosti.
Zajímavý je systém švédského projektu podporovaného zaměstnávání, který se ve velké míře
liší od ostatních existujících systému v Evropě i USA. Již v roce 1993 se stala Švédská
asociace podporovaného zaměstnávání (SIUS) členem Švédského národního výboru pro trh
práce (IN zpravodaj, č. 2/2003) . Od roku 2002 jsou všichni konzultanti podporovaného
zaměstnávání pracovníky švédských úřadů práce, a tedy poskytují své služby uchazečům o
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práci a zaměstnavatelům přímo na úřadech práce.. Limitní doba pro trvání podpory
v zaměstnání je ve Švédsku stanovena na 12 měsíců.
Nám velmi blízkou zemí, ve které podporované zaměstnání funguje na národní úrovni
je např. Německo. Podporované zaměstnávání je poskytováno v rámci služby, která se
jmenuje “služby expertů na integraci” a kterou poskytují soukromé organizace (IN zpravodaj,
č. 2/2003). Podle zákona o rehabilitaci, který byl přijat v roce 2000, musí být v každém
regionu jedna organizace poskytující tento druh služby. Tato organizace je určena výběrovým
řízením.Úřady práce tuto organizaci financují podle počtu registrovaných uchazečů o práci,
kterým byla tato služba poskytnuta. Maximální doba, po kterou může být podporované
zaměstnávání klientovi poskytováno, je pouhých 9 měsíců.
V některých státech Evropy je podporované zaměstnávání realizováno pouze lokálně.
Jedním ze států, kde je podporované zaměstnávání zakotveno v zákoně, je Slovensko (IN
zpravodaj, č. 1/2004). Přijetím nového zákona o zaměstnanosti v roce 2004 se stalo
podporované zaměstnávání jedním z aktivních opatření na trhu práce. Agentury poskytující
podporované zaměstnávání jsou financovány úřady práce na základě uzavření smlouvy. Na
Slovensku existují dva typy poskytovatelů služeb podporovaného zaměstnávání. Jedním
z nich jsou specializované agentury, které vznikly pouze za účelem poskytování služeb
podporovaného zaměstnávání. Druhým typem jsou organizace, které poskytují širší spektrum
služeb jedné cílové skupině uživatelů (např. lidem s mentálním postižením) a v jejich nabídce
je také podporované zaměstnávání pro tuto skupinu lidí.
Za účelem spolupráce jednotlivých států v oblasti podporovaného zaměstnávání
vznikla Světová asociace pro podporované zaměstnávání (World Association of Supported
Employment, WASE) Evropská unie pro podporované zaměstnávání (European Union of
Supported Employment, zkráceně EUSE), která sdružuje jednotlivé národní organizace
působící v této oblasti. Mezi její členy v současné době patří národní unie pro podporované
zaměstnávání z Rakouska, Anglie, Finska, Německa, Řecka, Irska, Itálie, Holandska,
Severního Irska, Norska, Portugalska, Skotska, Španělska, Švédska, České republiky,
Maďarska, Polska (IN zpravodaj, č. 1/2003). Každý z uvedených členů má v radě EUSE
(EUSE Council) dva členy, které danou národní organizaci zastupují. Tato rada má za úkol
volit desetičlenný výkonný výbor EUSE (Executive Board), jehož volební období trvá dva
roky. Zpočátku bylo jedinou aktivitou EUSE organizovat Mezinárodní konference
k podporovanému zaměstnávání. Konference se konají každé dva roky a jsou spojeny
s volbou nových členů výkonného výboru. V roce 2003 se rozšířila působnost aktivit EUSE
tak, aby prosazování podporovaného zaměstnávání jako pomoci znevýhodněným na
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otevřeném trhu práce bylo účinnější. Vzniklo sedm pracovních skupin, které mají na starosti
aktivity spojené s financováním podporovaného zaměstnávání, s tvorbou kvalit a standardů
podporovaného

zaměstnávání,

s výměnou

informací

mezi

jednotlivými

národními

organizacemi, s intervencí v oblasti politiky, s rozšířením členské základny EUSE a
s organizací konferencí.

5.4 Podporované zaměstnávání v České republice
V České republice je služba podporovaného zaměstnávání zatím výhradně
poskytována nevládními organizacemi. Program podporovaného zaměstnávání se v České
republice poprvé objevil v první polovině devadesátých let prostřednictvím seminářů
pořádaných americko-židovskou nadací AJJDC v rámci pomoci Americké vládní agentury
pro mezinárodní rozvoj (USAID). Tato organizace finančně podpořila v roce 1995 vznik
první agentury pro podporované zaměstnávání. U zrodu podporovaného zaměstnávání
v České republice stálo občanské sdružení Rytmus, které je v současnosti největší agenturou
pro podporované zaměstnávání. Od vzniku první agentury v ČR uplynulo již deset let, během
kterých došlo k významnému rozvoji této služby.
Projekty pro rozvoj podporovaného zaměstnávání v České republice
Podporované zaměstnávání je v České republice poskytováno podle modelu
převzatého z USA doplněného o zkušenosti z jiných států, zejména pak z Norska. Převzetí
tohoto modelu bylo hodnoceno mezinárodním projektem PALMIF, který probíhal v letech
1999-2002 a byl financován z prostředků EU (Strategie rozvoje podporovaného
zaměstnávání, 2004). Díky tomuto projektu došlo k rozšíření služeb podporovaného
zaměstnávání do dalších regionů České republiky. Při ukončení projektu PALMIF existovalo
v České republice již 7 poskytovatelů služeb podporovaného zaměstnávání.
Dalším mezinárodním projektem financovaným zejména za zdrojů EU, který navázal
na výsledky dosažené pomocí PALMIF, byl projekt s názvem EQUAL – 5 (Strategie rozvoje
podporovaného zaměstnávání, 2004). Počátek tohoto projektu je datován k 7. 10. 2002
podpisem grantové smlouvy mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a občanským
sdružením Rytmus, které se stalo realizátorem projektu. Předpokládaná délka trvání projektu
byla stanovena na 28 měsíců (do února 2005). Partnery projektu se stalo 29 subjektů. Projekt
měl zlepšit situaci v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním na otevřeném trhu práce.
K tomuto strategickému cíli si vyčlenil čtyři pomocné cíle:
1. šířit podporované zaměstnávání
2. podpořit legislativní zakotvení podporovaného zaměstnávání
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3. vyhodnotit

sociální

a

ekonomické

aspekty

metody

podporovaného

zaměstnávání
4. zvýšit zapojení lidí z cílových skupin do rozhodování o sobě a své
budoucnosti.
Prostřednictvím projektu EQUAL byl dále model rozvíjen zejména vytvořením
metodiky a standardů podporovaného zaměstnávání pro Českou republiku, aby se
poskytované služby jednotlivých agentur od sebe navzájem nelišily a odpovídaly stanoveným
požadavkům.
Oficiální Standardy podporovaného zaměstnávání byly vydány v říjnu 2004
Českou unií pro podporované zaměstnávání. Standardy označují minimální úroveň, které je
třeba dosáhnout, aby služba mohla být začleněna do kategorie podporovaného zaměstnávání.
Hlavním úkolem standardů je udržet vysokou kvalitu podporovaného zaměstnávání i při
rychlém rozvoji této služby. Standardy obsahově vychází z dokumentu s názvem Principy
podporovaného zaměstnávání, který byl doposud jediným obecným dokumentem pro
definování služeb podporovaného zaměstnávání a který byl formulován na základě zkušeností
a metodických východisek podporovaného zaměstnávání v USA, Norsku, Austrálii, Kanadě.
Počátkem roku 2005 byla publikována občanským sdružením Rytmus Souhrnná
metodika podporovaného zaměstnávání. Tato metodika má sloužit jako základní příručka
především pro nové pracovníky a poskytovatele služeb podporovaného zaměstnávání.
Navazuje na metodiku sestavenou v roce 2000 v rámci projektu PALMIF a rozšiřuje ji
podrobnějším popisem služeb podporovaného zaměstnávání. Je možné ji rozdělit do dvou
samostatných oddílů. První oddíl popisuje službu podporovaného zaměstnávání na obecné
úrovni a zahrnuje popis historie a popis principů podporovaného zaměstnávání, vymezení
služby podporovaného zaměstnávání a její cílové skupiny. Druhý oddíl popisuje službu
podporovaného zaměstnávání na úrovni její specializace pro vybrané cílové skupiny podle
jejich znevýhodnění (specifika podporovaného zaměstnávání pro osoby s mentálním
postižením, osoby s psychickým onemocněním, osoby s fyzickým postižením, osoby se
sociálním znevýhodněním a osoby se závislostí na návykových látkách).
Dalším velmi významným dokumentem, který vznikl v rámci projektu EQUAL-5, je
Strategie rozvoje podporovaného zaměstnávání v ČR, která má za úkol přispět k dalšímu
rozšíření

podporovaného

podporovaného

zaměstnávání.

zaměstnávání

je

nutné

Strategie

zdůrazňuje

vytvořit

systém

fakt,

že

financování,

k rozšíření
odpovídající

legislativnímu zakotvení a zároveň zajistit zachování a další rozvoj kvality této služby
v České republice. (Strategie rozvoje podporovaného zaměstnávání v ČR, 2004)
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Poskytovatelé podporovaného zaměstnávání v České republice
Díky financím a podpoře z projektu EQUAL vzniklo v České republice několik
nových agentur podporovaného zaměstnávání a došlo k rozšíření služeb již existujících
neziskových organizací o službu podporovaného zaměstnávání.
Ke konci roku 2004 (k 31. 12. 2004) byly služby podporovaného zaměstnávání
zastoupeny ve všech krajích České republiky kromě kraje Karlovarského (tj. ve 13 ze
14 krajích ČR). Podporované zaměstnávání bylo k tomuto datu dostupné ve 23 okresech ze
76 okresů. Nejvíce poskytovatelů je zastoupeno v Praze (8 poskytovatelů), v Jihočeském kraji
(5 poskytovatelů),

v

Ústeckém

kraji

(3 poskytovatelé)

a

Moravskoslezském

kraji

(3 poskytovatelé) (Česká unie podporovaného zaměstnávání). Následující mapa zachycuje
vyznačené okresy, ve kterých se nachází alespoň jedna agentura podporovaného
zaměstnávání.
Mapa 1: Okresy s existujícími agenturami podporovaného zaměstnávání k 31.12.2004, Česká republika

Zdroj: Strategie rozvoje podporovaného zaměstnávání v ČR

V České republice bylo k 31.12.2004 celkem 32 agentur poskytujících služby
podporovaného zaměstnávání. Agentury vznikaly postupně od roku 1995. Zejména však
během let 2001-2004, kdy vzniklo 22 nových agentur. Kapacita agentur v současnosti
umožňuje poskytnout v jeden okamžik službu podporovaného zaměstnávání asi 500 osobám
(Strategie rozvoje podporovaného zaměstnávání, 2004), a to za předpokladu, že jeden
pracovník agentury pracuje s 5-7 uživateli. Některé agentury jsou schopny poskytovat své
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služby jen velmi omezenému počtu osob. V České republice existuje významný převis
poptávky po podporovaném zaměstnávání. Poptávka po podporovaném zaměstnávání není
uspokojena ani v regionech, kde alespoň jedna agentura podporovaného zaměstnávání působí.
Počet neuspokojených zájemců se v jednotlivých regionech liší (nejhorší situace je v Praze
(44 žadatelů) a Moravskoslezském kraji (40 žadatelů)). Celkový počet neuspokojených
zájemců ve všech agenturách byl 138 žadatelů v září 2004 (Strategie rozvoje podporovaného
zaměstnávání, 2004). Průměrná čekací doba se pohybuje okolo 1 měsíce (v Praze okolo 6
měsíců) (Strategie rozvoje podporovaného zaměstnávání, 2004). Následující graf ukazuje
rozvoj podporovaného zaměstnávání od roku 1995.
Graf 4.: Rozvoj agentur podporovaného zaměstnávání v České republice, 1995-2004
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Zdroj: Strategie rozvoje podporovaného zaměstnávání v ČR

Za účelem podpory nových agentur podporovaného zaměstnávání vznikla v roce 2000
Česká unie pro podporované zaměstnávání, která zastupuje zájmy poskytovatelů služeb
podporovaného zaměstnávání na národní úrovni. Jejím hlavním úkolem je šířit myšlenku
podporovaného zaměstnávání v České republice.
Konkrétní cíle Česká unie pro podporované zaměstnávání (IN - zpravodaj, č. 1/2003):
1. Sdružovat poskytovatele a obhájce služeb podporovaného zaměstnávání
2. Vytvořit metodiku podporovaného zaměstnávání v souladu s požadavky European
Union of Supported Employment a tuto metodiku průběžně aktualizovat na
základě nových poznatků a zkušeností
3. Podporovat vznik a rozvoj nových poskytovatelů služeb podporovaného
zaměstnávání
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4. Prosazovat a obhajovat podporované zaměstnávání jako soubor služeb, bez
kterých se otevřená společnost neobejde
5. Být aktivním členem European Union of Supported Emloyment
6. Šířit vzdělanost v tomto oboru se zvláštním důrazem na potřeby členů
7. Jednat s ústředními státními institucemi ČR, s reprezentanty nestátního sektoru,
podnikatelské sféry atd.
Uživatelé podporovaného zaměstnávání v České republice
Cílová skupina uživatelů podporovaného zaměstnávání zahrnuje nejen nezaměstnané
se zdravotním postižením, kteří tvoří největší část uživatelů, ale také osoby se závislostí na
návykových látkách, osoby bez domova a osoby vracející se z výkonu trestu.
Uživatelé podporovaného zaměstnávání patří z velké části do skupiny dlouhodobě
nezaměstnaných. Podle údajů České unie pro podporované zaměstnávání patří 54 % uživatelů
do skupiny nezaměstnaných déle než 12 měsíců.
Většina uživatelů podporovaného zaměstnávání jsou lidé se zdravotním postižením
(69,1 %). Plný invalidní důchod písmene A (tj. schopnost soustavné výdělečné činnosti
poklesla nejméně o 66 %) má 11,5 % uživatelů, plný invalidní důchod písmene B (jedinec je
schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných
podmínek) pobírá 23,6 % uživatelů, částečný invalidní důchod dostává 34,5 % uživatelů. Bez
zdravotního

postižení

je

pouhých

13,9 %

uživatelů

podporovaného

zaměstnávání

(IN-zpravodaj, č. 3/2003). Tento nízký podíl znevýhodněných osob jinak než z důvodu
zdravotního postižení může být způsoben buď nedostupností podporované zaměstnávání pro
tuto skupinu (např. pokud jsou agentury specializovány na určitý typ zdravotního postižení),
nebo neinformovaností o existenci služeb podporovaného zaměstnávání obecně.
Výsledky dotazníkového šetření (Polívka, 2005), které bylo uskutečněno pod záštitou
projektu EQUAL mezi počátkem roku 2003 a podzimem 2004, ukazují, že největší zastoupení
mezi uživateli podporovaného zaměstnávání mají osoby s duševním nemocnění (22 %). Další
nejvíce

zastoupenou

skupinou

jsou

lidé

s mentálním postižením (16 %)

a

lidé

s kombinovaným postižením (16 %). Uživatelé bez zdravotního postižení tvoří 13 %
z celkového počtu uživatelů. Podrobnější přehled zastoupení jednotlivých skupin podle druhu
postižení je poskytnut v grafu č. 5.
Mezi nejčastěji vykonávané pracovní činnosti uživatelů se zdravotním postižením
patří pomocné kancelářské práce, úklidové činnosti, pomocné práce v kuchyni a další
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pomocné profese v jiných oborech. Průměrná délka pracovního úvazku za týden je 27 hodin
(IN - zpravodaj, č. 3/2003).
Graf 5: Zastoupení jednotlivých cílových skupin podle druhu jejich znevýhodnění
smyslové
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13%
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Zdroj: Podporované zaměstnávání - Vyhodnocení dotazníkového šetření uskutečněného v rámci projektu Equal

Současné výsledky podporovaného zaměstnávání v České republice
Jak již bylo naznačeno, za pozitivní výsledek podporovaného zaměstnávání se
považuje uzavření pracovně právního vztahu uživatele se zaměstnavatelem a samostatný
pracovní výkon uživatele bez jakékoli pracovní asistence nebo s přirozenou podporou okolí
na pracovišti (př. spolupracovníků).
V České republice je zatím velmi obtížné určit průměrnou délku trvání pracovního
vztahu uživatelů, jelikož chybí datová základna. Strategie rozvoje podporovaného
zaměstnávání (2004) uvádí, že o práci během sledovaného období (říjen 2002 – září 2004)
přišlo 27,5 % uživatelů, a to především z důvodu nízké výkonnosti a pracovní nekázně na
straně uživatelů nebo špatné ekonomické situace na straně firem. Výsledky z výběrového
šetření uskutečněného v období od počátku roku 2003 až do podzimu 2004 (Polívka, 2005)
ukazují, že ze sledovaného souboru osob, kterým byla nalezena práce, přestalo pracovat
22,6 % uživatelů. Zajímavé jsou však výsledky týkající se nalezení práce samotné. Závěrečná
zpráva k tomuto výběrovému šetření uvádí, že žádné pracovní místo nebylo nalezeno pro
27,5 % zaregistrovaných uživatelů o práci. Úspěšnost podporovaného zaměstnání lze v tomto
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případě hodnotit dvěma způsoby: z celkového počtu zaregistrovaných uživatelů začalo
pracovat a práci si udrželo po celou dobu projektu 45 % uživatelů; nebo ze souboru osob,
které začaly pracovat, si práci do konce sledovaného období udrželo 77,6 %.
Tyto výsledky jsou jen orientační a mohou se výrazně odlišovat od budoucích zjištění,
které budou prováděny z většího souboru dat. V rámci projektu EQUAL vznikl v ČR zcela
ojedinělý nástroj monitorování výkonnosti podporovaného zaměstnávání nazvaný SES
(Supported Employment System), který umožní zjišťovat náklady na služby poskytované
jednotlivým uživatelům, porovnávat náklady na služby uživatelům s obdobnou mírou nároků
na podporu, porovnávat výkonnost jednotlivých poskytovatelů podporovaného zaměstnávání
apod. Výsledky z tohoto systému však nejsou v současné době známy.
Za další úspěch podporovaného zaměstnávání lze považovat intenzivnější spolupráci
agentur podporovaného zaměstnávání s jinými organizacemi a institucemi působícími ve
stejném regionu (jako např. úřady práce).
Právní zakotvení podporovaného zaměstnávání v České republice
Cesta k právnímu zakotvení podporovaného zaměstnání v České republice nebyla
vůbec přímočará a ani v současné době není zcela dokončena tak, jak by si představovali
zejména poskytovatelé podporovaného zaměstnávání.
V roce 2001 byl vládou schválen Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se
zdravotním postižením, který stanovil Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR povinnost
předložit právní zakotvení služby podporovaného zaměstnávání. Očekávalo se tedy, že
ministerstvo stanoví definici podporovaného zaměstnávání a další důležité charakteristiky,
které se této služby týkají, do nového zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Tak se ale
nestalo a v České republice stále chybí právní definice a statut podporovaného zaměstnávání.
V zákoně č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti je v odstavci § 69 popsána služba s názvem
pracovní rehabilitace, ve které nalezneme některé prvky podporovaného zaměstnávání
(podporované zaměstnání je jednou z alternativ pracovní rehabilitace).
Se všemi charakteristickými znaky pracovní rehabilitace (viz. kapitola Pracovní
rehabilitace ) se projekt podporovaného zaměstnávání obsahově shoduje.
•

Poradenská činnost zaměřená na volbu povolání je prováděna pracovním konzultantem.
Ten je schopen poradit klientovi s volbou povolání po pečlivém prověření jeho schopností
a především s ohledem na motivaci a přání klienta.

•

Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání zahrnuje podle odstavce 2 § 72
zákona č. 435/2004 o zaměstnanosti přípravu na budoucí povolání podle zvláštních
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právních předpisů, přípravu k práci a specializované rekvalifikační kurzy. Jednou
z možností, jak tuto přípravu k práci učinit, je přizpůsobit pracoviště zdravotnímu stavu
postiženého s pomocí asistenta. Toto je právě projekt podporovaného zaměstnávání.
•

Zprostředkování či změnu práce řeší konzultant opět s velkým důrazem na individuální
potřeby a schopnosti klienta.

•

V rámci programu podporovaného zaměstnávání je vytváření vhodných podmínek pro
výkon v zaměstnání garantováno přiděleným pracovním asistentem.
Uvedení pracovní rehabilitace v zákoně č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti je pro službu

podporovaného zaměstnávání způsob, jakým je i ona legislativně upravena, i když pojem
podporované zaměstnání není přímo v zákoně ani v jeho vyhláškách uveden. Tedy zákon
o zaměstnanosti (č.435/2004 Sb.) je jakýmsi kompromisem mezi tím, co by chtěly agentury
zabývající se podporovaným zaměstnáváním a ministerstvo práce a sociálních věcí. Původní
návrh paragrafu o podporovaném zaměstnávání zákona o zaměstnanosti, který vypracovala
Česká unie podporovaného zaměstnávání je uveden v příloze č. 3.
Při porovnání navrženého paragrafu s přijatým zákonem o zaměstnanosti je zřejmé, že
způsob, jakým se provádí pracovní rehabilitace se téměř shoduje se způsobem navrženým
poskytovateli podporovaného zaměstnávání (např. dohoda s úřady práce, atd.).
Významný

rozdíl

nalezneme

jen

v definici

uživatele

pracovní

rehabilitace

a v navržené definici uživatele podporovaného zaměstnání. Uživatelem pracovní rehabilitace
se podle zákona může stát pouze uchazeč o práci se zdravotním postižením, zatímco
uživatelem podporovaného zaměstnání podle navrženého paragrafu může být každý uchazeč,
pro kterého je obtížné získat a udržet si práci. Podporované zaměstnávání je tedy zaměřeno na
mnohem širší skupinu osob, kterou tvoří uchazeči vyžadující zvýšenou péči. Podle § 33
zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti patří do této skupiny například osoby se zdravotním
postižením, uchazeči vedení v evidenci úřadu práce déle než 6 měsíců, osoby, které se
dočasně ocitly v mimořádně obtížných poměrech, osoby společensky nepřizpůsobené, osoby
po výkonu trestu odnětí svobody a osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Této
kategorii uchazečů nemůže být podle zákona poskytnuta pracovní rehabilitace, ale úřad práce
může ve spolupráci s těmito uchazeči vypracovat tzv.individuální akční plán, který zahrnuje
postup a časový harmonogram plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti jejich
uplatnění na trhu práce. Úřad práce zaručuje financování poradenství pro tuto rizikovou
skupinu, které může být poskytováno psychologicko-pedagogickými poradnami nebo jiným
odborným zařízením, ke kterému mohou patřit i agentury pro podporované zaměstnávání.
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Další omezení v poskytování pracovní rehabilitace oproti zamýšlenému paragrafu
vyplývá z odstavce 2 § 25 zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti, kde je určeno, kdo se
nemůže stát uchazečem o práci. V bodě f) tohoto paragrafu je stanoveno, že osoba plně
invalidní (podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění) nemůže
být evidována jako uchazeč o práci. Nezaměstnaný s uvedeným typem invalidního důchodu
může být evidován pouze jako „zájemce“. Úřad práce může zájemci o práci zprostředkovat
vhodné zaměstnání, zabezpečit rekvalifikaci anebo pracovní rehabilitaci, ale nemůže
motivovat zaměstnavatele standardními nástroji jako jsou veřejně prospěšné práce nebo
společensky účelná pracovní místa. Není tedy jasné, v jaké míře se bude úřad práce snažit
zaměstnat plně invalidní osobu. Tato kategorie osob bude úplně vypuštěna ze statistik
o nezaměstnanosti, což je jistým způsobem diskriminující.
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D. NÁKLADOVÁ EFEKTIVNOST PODPOROVANÉHO
ZAMĚSTNÁNÍ
Krátce po implementaci podporovaného zaměstnávání jako formy pracovní
rehabilitace do zákona o mentálním postižení (The Developmental Disabilities Act P.L.
98-527) v roce 1984 v USA se začaly objevovat první studie nejen o přínosu podporovaného
zaměstnávání k zlepšení kvality života postižených (výhody ze sociální integrace
postižených), ale také studie týkající se ekonomických aspektů podporovaného zaměstnávání.

1. Studie ekonomické efektivnosti podporovaného zaměstnávání
První studie přirozeně vznikaly převážně na území USA, kde se podporované
zaměstnání rychle rozšířilo na celostátní úroveň. V Evropě lze najít studie týkající se
ekonomických aspektů podporovaného zaměstnávání pouze sporadicky (zejména pak
v Norsku a UK), i když v posledních několika letech je možné spatřit vzrůstající snahy o
jejich vytvoření. Tyto snahy korespondují se zvýšeným zájmem o kvalitu života postižených.
Zvýšená pozornost týkající se ekonomické efektivnosti podporovaného zaměstnávání souvisí
také s finanční neudržitelností sociálních a důchodových systémů v budoucnosti ve většině
vyspělých zemích. V těchto zemích probíhá jev nazývaný demografické stárnutí, který
výrazně zvyšuje podíl ekonomicky neaktivní. Proces demografického stárnutí je
charakteristický rostoucí střední délkou života a velmi nízkou mírou plodnosti
(Kalibová, 2001). Index ekonomické závislosti (podíl ekonomicky neaktivních a ekonomicky
aktivních) se tedy neustále zvyšuje. Pokud by ekonomická aktivita lidí s postižením
vykazovala ekonomickou efektivitu, pak by mohly důchodové systémy států zaznamenat
třeba i výrazné úspory. Všeobecně lze tedy konstatovat, že ekonomická (nákladová)
efektivnost hraje důležitou roli ve financování sociálních programů za přítomnosti vládních
deficitů a omezených rozpočtů.
Cílem nákladové efektivnosti je porovnání monetárních nákladů a výnosů ze
sociálních programů. Právě určení nákladů a výnosů jako striktně monetárních představuje při
jejich analýze výrazný problém. Zejména v sociálních programech totiž existují
tzv.nemonetární výnosy, jejichž vyjádření ve finančních prostředcích (v penězích) je značně
obtížné a nejednoznačné. Mezi tyto přínosy podporovaného zaměstnání patří např. zvýšená
kvalita života postižených, rostoucí sociální integrace, vzrůst sociálních dovedností
postižených a jejich osamostatnění.
Náklady a výnosy z podporovaného zaměstnávání mohou být analyzovány ze třech
perspektiv – z perspektivy uživatele podporovaného zaměstnávání, z perspektivy plátce daní
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a z perspektivy společnosti jako celku. Při zkoumání jednotlivých položek, které jsou pro
ekonomickou efektivitu programu adekvátní, je nutné určit perspektivu, z jaké na tuto
položku pohlížíme, a po té ji definovat jako náklad či výnos. Je zřejmé, že některé položky
(např. daně) vstupují do analýzy v jedné perspektivě jako náklady(zaměstnanec) a v druhé
jako výnosy (ostatní plátci daně). Dále je nutné odhadnout finanční význam nemonetárních
položek. V následující tabulce jsou vyčteny jednotlivé náklady a výnosy pro každou
jmenovanou skupinu zvlášť. Tato tabulka je jen základním přehledem, na kterém se většina
studií shoduje. V některých studiích se ovšem setkáváme s rozsáhleji definovanými náklady a
výnosy (Cimera, 1998).
tabulka 6: Náklady a výnosy pro jednotlivé skupiny
Uživatel podporovaného
zaměstnání (PZ)
Náklady
Výnosy

Plátce daní

Společnost jako celek

Náklady

Výnosy

Náklady

Výnosy

Náklady spojené
s PZ

Alternativní
náklady

Alternativní
mzda či důchod

Hrubá mzda

Náklady spojené
s PZ

Alternativní
náklady

Daně ze mzdy

Jiné výnosy ze
zaměstnání

Daňové náhrady

Daně ze mzdy

Příspěvky
Daňové náhrady zaměstnavatelům
postižených osob
Zlepšení kvality
života

Zvýšení
produktivity
Příspěvky
zaměstnavatelům
postižených osob
Zlepšení kvality
života

•

Náklady spojené s PZ – lze je vypočíst vynásobením hodinové mzdy personálu z agentur pro podporované
zaměstnávání s počtem hodin strávených přímo na pracovišti s klientem (osobní asistence) a počtem hodin,
které byly věnovány na další činnosti související se získáním a udržením práce pro klienta (hledání
pracovního místa, příprava na práci, vyřizování legislativních náležitostí, atd.)

•

Alternativní náklady – náklady, které by byly vynaloženy na jiný alternativní program pro daného jedince
(např. náklady na ústavní péči nebo pečovatelskou službu, popř. na zaměstnání v chráněných dílnách).

•

Hrubá mzda pro zaměstnance znevýhodněného na trhu práce – měla by odpovídat mzdě zaměstnance bez
postižení ve smyslu za stejné množství odvedené práce stejné ohodnocení

•

Zvýšení produktivity – někdy se místo toho uvádí vzrůst ve výdělcích (např. Cimera(1998) ji definuje jako
hrubé mzdy zaměstnance s postižením – jeho invalidní důchod, který přestal pobírat); tato položka je
zavedena jako výdělky + daně – základní produktivita + podpora v zaměstnání)

•

Alternativní mzda či důchod – invalidní důchod, který by postižený jedinec dostával od státu, kdyby nebyl
zapojen do služeb podporovaného zaměstnávání; nebo je to také mzda, kterou by si daný jedinec vydělal
v chráněných dílnách

•

Jiné výnosy ze zaměstnání – to jsou ostatní výnosy ze zaměstnání kromě mzdy (např. placená dovolená,
nemocenské dávky, atd.)

•

Daně ze mzdy – tyto daně jsou odváděny přímo z hrubé mzdy zaměstnance a patří sem zdravotní a sociální
pojištění

•

Příspěvky zaměstnavatelům postižených osob – tyto příspěvky mohou být i v podobě snížení daní; jsou ve
všech státech podmíněny různě.

•

Zlepšení kvality života – zaměstnání osob s postižením působí proti negativní sociální segregaci; zlepšením
kvality života jedné skupiny ve společnosti se zlepší kvalita společnosti jako celku, a proto je tato položka
zahrnuta i pro společnost.

•

Daňové náhrady – podporované zaměstnávání bývá zařazeno mezi nižší skupinu zdanění, a proto se někteří
vědci domnívají, že většina nebo všechno z daní ze mzdy bude vráceno v podobě daňových náhrad
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Nákladová efektivnost podporovaného zaměstnávání může být vypočtena pro každou
skupinu odděleně pomocí ukazatele nazývaného poměr nákladů a výnosů (cost-benefit ratio),
který je vyjádřen jako podíl čistých výnosů dané skupiny (rozdíl mezi hrubými výnosy a
hrubými náklady dané perspektivy) se součtem hrubých výnosů s hrubými náklady
(Schneider, 2003). Takto definovaná míra nabývá hodnot od –1 do +1. Pro zjednodušení
výpočtu se často používá míra nákladů a výnosů definovaná jako podíl hrubých monetárních
výnosů s hrubými monetárními náklady (Cimera, 1998). Určení nákladové efektivnosti
pomocí takto definovaného ukazatele probíhá následovně: pokud je tento koeficient menší
než 1, pak se z dané perspektivy podporované zaměstnávání jeví jako neefektivní (hrubé
monetární náklady převažují nad hrubými monetárními výnosy). Naopak pokud je koeficient
větší než 1, pak je podporované zaměstnávání pro danou skupinu nákladově efektivní. Pomocí
tohoto ukazatele lze srovnávat podporované zaměstnávání s jinými druhy denní péče o
postižené, což má velký přínos pro tvůrce sociální politiky.
Většina studií týkajících se ekonomických aspektů podporovaného zaměstnávání je
založena právě na podílu hrubých monetárních výnosů a nákladů. Avšak tyto studie se liší
jednotlivými položkami, které byly do analýzy zahrnuty (může dojít k situaci, kdy teoreticky
vyžadovaná data nejsou prakticky poskytnuta). Rozdíl je i v časovém úseku, na který je
nákladová efektivnost vypočtena. Existují studie okamžikové a longitudinální. Studie se také
mohou lišit v rozsahu empirických dat, ze kterých jsou odvozeny náklady a výnosy. Stejně
jako jsou zpracovány studie z velkých datových souborů, tak jsou sestaveny i studie z malých
specifických dat. Různorodost šetření může být také dána variabilitou a různou intenzitou
postižení uživatelů podporovaného zaměstnávání. Některá šetření se mohou týkat jen duševně
nemocných jedinců, jiná mohou být pro mentálně postižené (lehce i těžce) a některá mohou
zahrnovat celou škálu typů postižení. Díky velkému množství rozličných faktorů, které se
podílí na struktuře šetření, jsou výsledky jednotlivých studií nákladové efektivnosti
podporovaného zaměstnávání velmi rozdílné.
Výstupy studií z perspektivy uživatele služeb podporovaného zaměstnávání
Z perspektivy uživatelů podporovaného zaměstnávání je podporované zaměstnávání
většinou srovnáváno s pracovním uplatněním postižených v chráněných dílnách. Ve většině
studií je výše definovaný ukazatel nákladové efektivnosti této skupiny vyšší než 1, což
znamená, že podporované zaměstnávání je efektivní (např. Cimera (2000), Hill et al.(1987),
McCaughrin et al. (1993), Rusch (1993), Thompson (1992), atd.).
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Při porovnávání efektivnosti podporovaného zaměstnávání vzhledem k chráněným
dílnám nejsou výsledky již tak jednoznačné. Většina studií, které se tímto porovnáním
zabývají byla sestavena z dat o mentálně postižených uživatelích podporovaného
zaměstnávání. Někteří autoři považují nákladovou efektivnost pro všechny mentálně
postižené bez ohledu na hodnotu inteligenčního kvocientu. větší u podporovaného
zaměstnávání než u chráněných pracovišť (např.Cimera (2000), Hill et al.(1987), Kregel et al.
(1989)). McCaughrin et al. (1993)s tímto názorem souhlasí, ale připouští, že mentálně
postižení v zaměstnání prožívají spíše osamělost. Lam (1986) ve své analýze naopak
zdůrazňuje, že pouze lidé s lehčí formou mentálního postižení mají vyšší užitek z
podporovaného zaměstnání na otevřeném trhu práce. Naproti tomu lidé s těžším a středním
mentálním postižením vykazují pozitivní nákladovou efektivitu z práce v chráněném
pracovním prostředí. Zajímavé šetření vnesl do tohoto problému Thompson (1992), který se
zabýval zejména rozdíly v platech v USA ve státě Michigan mezi mentálně postiženými, kteří
našli své pracovní uplatnění v chráněných pracovištích, a mezi těmi, kteří získali zaměstnání
s podporou na otevřeném trhu práce. Ve své studii provedl regresní analýzu závislosti
velikosti mzdy na specifických vlastnostech uživatelů podporovaného zaměstnávání (jako
např. pohlaví, národnostní příslušnost, kombinace postižení, IQ, životní podmínky). Tuto
analýzu provedl jak pro podporované zaměstnávání, tak pro chráněná pracoviště. Mimo jiné
zjistil, že služeb podporovaného zaměstnávání využívají postižení především mladšího věku,
mužského pohlaví a s vyšším inteligenčním kvocientem. Hlavním jeho zjištěním byly vyšší
mzdy i počet pracovních hodin u postižených, kteří využívali služeb podporovaného
zaměstnávání, na rozdíl od pracovních míst v chráněných zaměstnáních.
Přínosy pro mentálně postižené využívající služeb podporovaného zaměstnávání
s ohledem na míru postižení se liší. Ve svých článcích Kregel et al. (1989))
a McCaughrin et al. (1993) obhajují názor, že lehce mentálně postižení mají z práce vyšší
přínosy vůči nákladům než lidé s těžším postižením. V rozporu s tímto názorem stojí článek
Hilla et al.(1987), ve kterém tvrdí, že lidé s těžším mentálním postižením mají ze zapojení do
projektu podporovaného zaměstnávání větší benefity než lidé s lehčím postižením.
Obecně platí, že pro postižené jedince, kteří se rozhodují, zda vstoupit do zaměstnání,
hraje důležitou roli rozdíl mezi důchodem, který pobírají od státu, a přínosy, které plynou ze
zaměstnání (možná integrace a mzda). Závažným se při volbě pracovního uplatnění také
ukazuje velikost výdělku pod určitým důchodovým schématem.
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Výstupy studií z perspektivy plátce daní
Určení nákladové efektivnosti podporovaného zaměstnávání z pohledu plátce daní a ze
společnosti se jeví ještě různoroději než tomu bylo z perspektivy uživatele podporovaného
zaměstnávání.
Existují studie, které se k podporovanému zaměstnávání staví pozitivně i z pohledu
plátce daní. Např. Hill (1987) a McCaughrin et al. (1993) ve svých pracích zjistili, že pro
plátce daní jsou všichni postižení využívající služeb podporovaného zaměstnávání nákladově
efektivní a dodávají, že efektivita je přímo úměrná velikosti IQ. Cimera (2000) uvádí, že
podporované zaměstnávání se pro plátce daní může stát ekonomicky efektivním, pokud se v
průběhu času náklady na podporované zaměstnávání snižují a naopak platy uživatelů (a tedy i
daně) rostou. Dobu, po kterou nedochází k převýšení výnosů nad náklady (doba
neefektivnosti podporovaného zaměstnávání) pro plátce daní odhaduje Cimera na 4 roky. Po
této době by se mělo stát podporované zaměstnávání efektivní i pro plátce daní. K podobné
úvaze dospěl i McCaughrin et al. (1993), jež určil dobu, od které je podporované
zaměstnávání nákladově efektivní i pro plátce daní na 5 let.
Zcela opačný závěr učinil ve své studii, zahrnující data o 1250 mentálně postižených
uživatelích podporovaného zaměstnávání ze státu New York, Noble et al.(1991). Noble et al.
nevidí tak jasně tendenci rostoucích mezd a klesající podpory v průběhu času pro uživatele
podporovaného zaměstnávání. Příčinu neklesajících nákladů na podporované zaměstnání
nalézá v koexistenci nových a starých uživatelů podporovaného zaměstnávání (pokud do
programu vstupují nový uživatelé, pak se náklady na jejich služby nesnižují). Ve své analýze
tedy neurčuje budoucí výnosy z podporovaného zaměstnávání, ale jen výnosy, které jsou
dosaženy v době vynaložení nákladů na podporované zaměstnávání. Jeho práce ukazuje, že
postižení nejsou pro plátce daní v žádném případě ekonomicky efektivní. Nižší míru
neefektivnosti vykazují pro plátce daní jedinci s těžší formou mentálního postižení.
Podobně jako Noble et al. nahlíží na nákladovou efektivnost podporovaného
zaměstnávání Rusch (1993), který určil ukazatele míry nákladů a výnosů na hodnotě 0,77.
Porovnáváním služeb podporovaného zaměstnávání se službami chráněných dílen
především z perspektivy plátce daní a společnosti se zabýval Thorton (1992), který se ve
svém článku pokusil o kritické shrnutí amerických studií z osmdesátých let týkajících se
tohoto tématu. Thorton viděl pozitiva podporovaného zaměstnávání zejména ve vyšších
mzdách pro postižené a v klesajících nákladech na podporované zaměstnávání (asistence je
zde časově omezená na rozdíl od chráněných dílen, kde je podpora pořád stejná). Kriticky
Thorton hodnotil dlouhodobé projekce pozitivní nákladové efektivnosti podporovaného
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zaměstnávání z perspektivy společnosti i plátce daní (čím déle trvá podporované
zaměstnávání, tím je efektivita pro plátce daní a společnost vyšší). Ve své studii zdůraznil
problém dlouhodobé nejistoty v trvání přínosů služeb podporovaného zaměstnávání.
Výstupy studií z perspektivy společnosti jako celku
Určení nákladové efektivnosti podporovaného zaměstnávání pro společnost jako celek
není snadný a jednoznačný úkol. Můžeme opět nalézt studie, které dokládají racionální úvahy
o pozitivní efektivnosti podporovaného zaměstnávání pro společnost, ale také studie, které
tuto efektivnost úplně popírají.
Jedna ze studií, která hodnotí podporované zaměstnávání z hlediska společnosti velmi
kladně, byla zpracována Lewisem et al.(1993), jehož předmět studia tvořila datová základna
ze 41 programů podporovaného zaměstnávání pro mentálně postižené ze státu Minnesota. Ve
své studii dokonce objevil ekonomickou efektivnost podporovaného zaměstnávání pro
společnost ze všech tří perspektiv nejjasněji, za podmínky, že s mentálně postiženými
zaměstnanci bylo zacházeno v zaměstnání stejně jako s ostatními (měli stejné volby a práva).
Další práce, která nalézá nákladovou efektivnost podporovaného zaměstnávání z této
perspektivy pochází od McCaughrin et al. (1993).
Jak již bylo zmíněno, tak existují i práce, které nepovažují ze společenské perspektivy
podporované zaměstnávání z hlediska monetárních výdajů perspektivní. Rusch et al. (1993)
například odhaduje průměrný podíl výnosů a nákladů z perspektivy společnosti na hodnotě
0,91 a zároveň určuje počátek nákladové efektivnosti až po 4 letech fungování
podporovaného zaměstnání. Negativní závěr je odvozen rovněž v Noble et al. (1991).

2. Nákladové efektivnosti podporovaného zaměstnávání v České
republice
Podle informací České unie pro podporované zaměstnávání zatím nebyla v České
republice vytvořena žádná studie, která by porovnávala náklady vynaložené na služby
podporovaného zaměstnávání se současnými či budoucími výnosy plynoucími z této služby.
Tento nedostatek může být způsoben krátkodobou existencí této služby v rámci služeb
podporujících zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebo osob jinak znevýhodněných
na trhu práce.
Cíl studie
Původním záměrem mé analýzy bylo porovnat nákladovou efektivnost dvou typů
aktivních programů zaměstnanosti pro osoby se zdravotním postižením, a to chráněných dílen
a podporovaného zaměstnávání. Díky nedostupnosti dat nutných pro výpočet nákladové
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efektivnosti jsem omezila svou práci na porovnání nákladů a výnosů služeb podporovaného
zaměstnávání v České republice. Hlavní důraz jsem při tom kladla na celkovou společenskou
efektivitu služeb podporovaného zaměstnávání. Snažila jsem se o vytvoření několika
alternativ z hlediska zahrnutí nákladů a výnosů pro jednotlivé skupiny, kterých se nákladová
efektivita týká.
Data potřebná pro výpočet nákladové efektivnosti
Výše jsem se již zmínila o nedostatku dat potřebných k mému původnímu záměru.
V České republice bohužel neexistuje přehled o průměrných nákladech nutných k podpoře
pracovního uplatnění jedince se zdravotním postižením v programu podporovaného
zaměstnávání ani v programu chráněných dílen.
Neexistují tedy data o průměrných nákladech na zřízení jednoho pracovního místa
v chráněných dílnách ani průměrné náklady potřebné k zabezpečení chodu chráněné dílny.
Z veřejných rozpočtů jsou poskytovány pouze příspěvky na částečnou úhradu pracovních
nákladů chráněných pracovní dílen (zákon č.435/2004 Sb. § 76), které však nejsou zákonem
závazné (mohou nebo nemusí být vyplaceny).
Služby podporovaného zaměstnávání byly před platností nového zákona o
zaměstnanosti (zákon č.435/2004 Sb.) financovány jako služby sociální (zejména formou
grantů), proto je velmi složité určit průměrné náklady těchto služeb stejně jako počáteční
náklady potřebné pro vznik agentury podporovaného zaměstnávání.
Abych zjistila potřebné údaje při neexistenci oficiálních statistik, tak jsem se obrátila
na jednotlivé chráněné dílny a agentury pro podporované zaměstnávání. Z oslovených
osmi agentur podporovaného zaměstnávání mi byla ochotná poskytnout informace o
průměrných měsíčních nákladech této služby pouze agentura FORMIKA o.s. Ostatní agentury
mi odmítly poskytnout data s vysvětlením, že se jedná o jejich interní záležitosti. Obrátila
jsem se tedy na Českou unii pro podporované zaměstnávání s žádostí o pomoc při sběru dat.
Ale ani tato instituce nedisponuje žádnou pravomocí k získání dat od agentur podporovaného
zaměstnávání.
Pro získání údajů o průměrných měsíčních nákladech a výnosech na jednoho
zaměstnance chráněných dílen jsem se obrátila na 7 chráněných dílen na území České
republiky. Některé z nich na můj dotaz neodpověděly vůbec, jiné mi odmítly poskytnout
potřebné informace. Z výročních zpráv, které jsem nalezla na internetu není zřejmé, jak
vysoké jsou náklady na pořízení chráněných dílen a výnosy z provozu chráněných dílen,
jelikož sdružení nebo charity, které provozují podporované zaměstnávání, zároveň poskytují
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další služby pro osoby se zdravotním postižením (např. speciální školy), a jejich roční výkazy
jsou vedeny za všechny služby dohromady. Jiné chráněné dílny své účetní výkazy neposkytují
vůbec.
Datová základna
Údaje týkající se průměrných měsíčních nákladů na služby podporovaného
zaměstnání byly pro účel analýzy poskytnuty občanským sdružením FORMIKA. Toto
občanské sdružení se sídlem v Praze se řadí mezi menší agentury podporovaného zaměstnání.
Služby této agentury jsou poskytovány nejen osobám se zdravotním postižením, ale i osobám
jinak znevýhodněným na trhu práce. Agentura zaměstnává tři pracovní konzultanty, z nichž
každý poskytuje své služby průměrně 7 klientům. V analýze jsme tedy vycházely
z předpokladu, že celá agentura poskytuje služby průměrně 21 klientům (tedy údaje týkající
se jednoho klienta jsme získaly vydělením celkových nákladů agentury číslem 21). Přehled
celkových průměrných měsíčních nákladů agentury FORMIKA a přepočtených průměrných
měsíčních nákladů na jednoho klienta je uveden příloze č. 4. Data, která mi byla poskytnuta
agenturou FORMIKA, se od dat v této tabulce liší doplněním odhadnuté ceny měsíčního
nájemného a průměrných nákladů na spotřebu vody a energie. Občanské sdružení FORMIKA
sídlí v komplexu bytů chráněného bydlení ještě s několika občanskými sdruženími, která
rovněž poskytují služby osobám se zdravotním postižením, a proto nemusí vyčleňovat
finanční zdroje na nájemné a spotřebu energie a vody. Proto je nutné zdůraznit, že tyto údaje
jsou jen přibližné. Nelze je zobecnit jako průměrné měsíční náklady podporovaného
zaměstnávání pro Českou republiku.
Zjištění nákladů potřebných na zřízení agentury pro podporované zaměstnávání
bylo obtížnější. Jelikož informace o těchto nákladech mi nebyly poskytnuty žádnou z agentur
podporovaného zaměstnávání, pokusila jsem se je pro účel této analýzy odhadnout. Odhad
jsem se snažila učinit, tak, aby vybavení fiktivní agentury odpovídalo vybavení skutečné
agentury pro podporované zaměstnávání o stejné velikosti jako je agentura FORMIKA (tedy
s předpokladem, že v agentuře budou pracovat tři zaměstnanci). Přehled odhadnutých nákladů
na vybavení fiktivní agentury je uveden v příloze č. 5. Tento odhad nelze považovat za
jednoznačný, proto je v analýze použito jeho zaokrouhlení (náklady se mohou lišit i místem
působnosti agentury).
Na straně výnosů podporovaného zaměstnávání jsem vycházela z údajů poskytnutých
Českou unií pro podporované zaměstnávání. Podle těchto informací pracuje uživatel služeb
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podporovaného zaměstnávání průměrně 27 hodin týdně a jeho průměrná mzda za jednu
hodinu činí 44,1 Kč (IN - zpravodaj, č. 3/2003).
Metoda výpočtu
Pro porovnání nákladů a výnosů podporovaného zaměstnávání byl v analýze použit
výpočet čisté současné hodnoty finančních prostředků, který můžeme obecně vyjádřit jako:
T

NPV = ∑
i =1

T
NVi
Ri − C i
=
∑
i
i
(1 + r )
i =1 (1 + r )

(1)

•

NPV (Net Present Value) – čistá současná hodnota

•

Ri – roční přínosy z podporovaného zaměstnávání v čase i

•

Ci – roční náklady na podporované zaměstnávání v čase i

•

r (Real Interest) – reálná úroková míra

•

T (Time) – počet období (celkový časový úsek)

, kde

Do analýzy ekonomické efektivity podporovaného zaměstnávání je nutné zahrnout
náklady na zřízení agentury (tzv. starting cost, SC), fixní náklady agentury (FC), variabilní
náklady agentury (VC) a celkové příjmy za klienty agentury (R). Pak čistou současnou
hodnotu podporovaného zaměstnávání, pokud by probíhal diskont ročně a náklady a výnosy
podporovaného zaměstnávání by byly v ročním vyjádření, můžeme vyjádřit jako:
T

NPV = − SC + ∑
i =1

•
•

Ri − ( FC i + VC i )
(1 + r ) i

(2)

, kde

NPV (Net Present Value) – čistá současná hodnota
Ri (Revenue) - běžné roční přínosy ze všech klientů agentury podporovaného
zaměstnávání v čase i

•

SC (Starting Cost) – celkové náklady vynaložené na zřízení agentury podporovaného
zaměstnávání jednorázově, proto se nediskontují

•

FCi (Fixed Cost) – běžné roční náklady v čase i, které jsou vynaloženy agenturou pro
podporované zaměstnávání bez ohledu na počet klientů, kterým jsou poskytovány
služby této agentury (např. roční nájemné kanceláře)

•

VCi (Variable Cost) – běžné roční náklady v čase i, které se přímo vztahují ke
klientům podporovaného zaměstnávání a jejich velikost závisí na počtu klientů
agentury (např. náklady spojené s pracovní asistencí)

•

r (Real Interest) – reálná roční úroková míra

•

T (Time) – průměrná délka vlivu podporovaného zaměstnávání (v letech)
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Čistá současná hodnota ve vzorci (2) je vztažena k výnosům a nákladům za všechny
klienty agentury podporovaného zaměstnávání v ročním vyjádření. Jelikož by analýza měla
ukázat efektivnost podporovaného zaměstnávání vztaženou k jednomu běžnému uživateli
podporovaného zaměstnávání je nutné upravit vzorec (2) tak, že každý jeho člen
vynásobím 1/n, kde n je celkový počet uživatelů služeb podporovaného zaměstnávání
agentury.
T

NPV = −( SC / n) + ∑
i =1

T
( Ri / n) − ( FC i / n + VC i / n)
( ARi ) − ( AFC i + AVCi )
=
−
(
ASC
)
+
(3)
∑
i
(1 + r )
(1 + r ) i
i =1

kde:
•

R/n =AR (Average Revenue) –roční přínosy podporovaného zaměstnávání na jednoho
běžného uživatele (průměrné přínosy)

•

SC/n = ASC (Average Starting Cost) – pořizovací náklady agentury podporovaného
zaměstnávání přepočtené na jednoho běžného uživatele (průměrné pořizovací náklady)

•

FC/n = AFC (Average Fixed Cost) – roční fixní náklady podporovaného zaměstnávání
na jednoho běžného uživatele (průměrné fixní náklady)

•

VC/n = AVC (Average Variable Cost) - roční variabilní náklady podporovaného
zaměstnávání na jednoho běžného uživatele (průměrné variabilní náklady)
Jelikož data o nákladech a výnosech na běžného uživatele podporovaného

zaměstnávání jsou pro analýzu strukturována jako měsíční (viz. přílohy č. 4 a 5 ), je potřeba
upravit vzorec (3) pro výpočet NPV, aby diskontování probíhalo v jiné intenzitě než v roční.
Pro náš výpočet bychom museli diskontovat čistý zisk podporovaného zaměstnávání
za každý měsíc zvlášť. Pro diskontování ve vyšší intenzitě než roční lze ovšem použít
efektivní úrokovou sazbu, která diskontuje za rok při ročním diskontním období stejnou
budoucí hodnotu jako roční úroková sazba při častějším diskontování. Pokud provedeme
diskont efektivní úrokovou sazbou, pak dostaneme stejnou hodnotu, jakou bychom získali
vícenásobným diskontováním v průběhu roku. Proto tedy musí platit:
1
=
1 + re

1
r
(1 + ) m
m

(4)

•

re - efektivní reálná úroková míra

•

r - roční reálná úroková míra

•

m - počet diskontních období (v našem příkladu m=12)
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Ze vztahu (4) lze vyjádřit efektivní reálnou úrokovou sazbu jako re = (1 +

r m
) −1
m

Ve vztahu (1)-(3) pro čistou současnou hodnotu podporovaného zaměstnávání byla
použita reálná úroková míra. Tato úroková míra zahrnuje inflaci (π). Vztah mezi nominální
a reálnou úrokovou mírou lze vyjádřit jako:
r=

i −π
1+π

Z tohoto vztahu je zřejmé, že nominální úroková míra bude vždy větší než reálná
úroková míra, pokud nedojde k deflaci (pokles cenové hladiny v čase). V analýze je počítána
nákladová efektivnost podporovaného zaměstnávání vyjádřená čistou současnou hodnotou.
Pokud nedojde k deflaci, bude-li do vztahu (3) dosazena místo reálné úrokové míry úroková
míra nominální, výsledky nákladové efektivnosti, které budou vypočteny pomocí nominální
úrokové míry, budou mít vždy nižší hodnotu než výsledky, které by za jinak stejných
podmínek, byly vypočteny pro reálnou úrokovou míru. Pak je zřejmé, že čistá současná
hodnota podporovaného zaměstnávání bude vždy pro nominální úrokovou míru nižší než pro
reálnou úrokovou míru. To znamená, že jestliže bude za určité období efektivnost
podporovaného zaměstnávání pozitivní pro nominální úrokovou míru, tím spíš bude pozitivní
i pro reálnou úrokovou míru.
Pro výpočet ekonomické efektivnosti podporovaného zaměstnávání jsem zvolila repo
sazbu, protože jí považuji za relativně univerzální úrokovou míru pro podobné úvahy. Abych
se vyhnula námitkám, že současný stav není typický a že v budoucnu mohou být reálné
úrokové míry pravděpodobně vyšší, zvolila jsem současnou nominální úrokovou míru a
zanedbala tak inflaci. Abych se vyhnula námitkám, že se úroková míra bude v čase
vyrovnávat s evropskou úrokovou mírou (v momentu přechodu na € ani žádná jiná nebude),
použila jsem repo sazbu Evropské unie (ECB MFI interest rate). Proto dále v analýze budu
používat symbol pro nominální efektivní úrokovou míru:
ie = (1 +

i m
) −1
m

Z tohoto vztahu plyne, že pokud nominální roční úroková míra bude 2% (kolem této hodnoty
se v současnosti pohybuje repo sazba Evropské unie, ECB MFI interest rate), pak efektivní
nominální úrokovou sazbu při intenzitě úročení jednou měsíčně vypočteme:
ie = (1 +

0,02 12
) − 1 = 0,020184
12
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Při použití efektivní úrokové míry budou čisté měsíční zisky z podporovaného zaměstnávání
přepočteny na . Výpočet NPV vypadá následovně:
(( Mth ARi ) − ( Mth AFC i + Mth AVC i )) × 12
(1 + ie ) j
j =1
T

NPV = −( ASC ) + ∑
•

(5)

kde,

Mth AR (Month Average Revenue) – měsíční průměrné přínosy podporovaného
zaměstnávání na jednoho běžného uživatele

•

ASC (Average Starting Cost) – pořizovací náklady agentury podporovaného
zaměstnávání přepočtené na jednoho běžného uživatele (průměrné pořizovací náklady)

•

Mth AFC (Month Average Fixed Cost) – měsíční průměrné fixní náklady
podporovaného zaměstnávání na jednoho běžného uživatele

•

Mth AVC (Month Average Variable Cost) - měsíční průměrné variabilní náklady
podporovaného zaměstnávání na jednoho běžného uživatele

•

ie - nominální efektivní úroková míra
Jelikož maximální délka poskytování služeb podporovaného zaměstnání je v České

republice stanovena na období 2 let, průměrné měsíční náklady na podporované zaměstnávání
se tedy započítávají jen podobu 24 měsíců. V dalších obdobích ve vztahu pro NPV figurují
pouze zisky ze služeb podporovaného zaměstnávání. Výsledný vztah pro výpočet čisté
současné hodnoty ze služeb podporovaného zaměstnávání je:

(( Mth ARi ) − ( Mth AFC i + Mth AVC i )) × 12 T ( Mth AR j ) × 12
+∑
(1 + ie ) j
(1 + ie ) j
j =1
j =3
2

NPV = −( ASC ) + ∑
•

(6)

Hodnoty členů ve vztahu pro NPV
Nejprve bych uvedla ukazatele, ze kterých jsem výslednou čistou současnou hodnotu

podporovaného zaměstnávání vypočetla. Údaje o nákladech jsem popsala již v části Datová
základna. V tabulce 7 jsou uvedeny souhrnně hodnoty nákladů, se kterými jsem v analýza
pracovala.
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Tabulka 7: Náklady na podporované zaměstnávání, o.s. FORMIKA a odhad, Česká republika, 2004
Náklady za jeden kalendářní měsíc
Náklady na zřízení agentury
Celkové průměrné měsíční náklady

Celkové v Kč

Na jednoho klienta v Kč

96000

4570

164780

7847

•

průměrné fixní náklady

38250

1822

•

průměrné variabilní náklady

126530

6025

Zdroj: FORMIKA o.s., vlastní odhad

Oproti údajům uvedeným v příloze č. 4 a č. 5, kde je podrobný přehled nákladů, jsou
data ve výše uvedené tabulce zaokrouhlená. Největší rozdíl je v hodnotě zřizovacích nákladů
agentury, jelikož vybavení v každé agentuře se může značně lišit.
Při určení výnosů z podporovaného zaměstnávání jsem se snažila nahlédnout na
přínosy ze všech perspektiv, a to z perspektivy společnosti, osoby se zdravotním postižením a
z pohledu plátce daní. V následující tabulce jsou uvedeny možné přínosy ze služeb
podporovaného zaměstnávání.
Tabulka 8: Zisky z podporovaného zaměstnávání, Česká republika, 2004
Zisky za kalendářní měsíc

Na jednoho klienta v Kč
?

Čistý ekonomický přínos pro zaměstnavatele
Odvody do sociálního zabezpečení placené zaměstnavatelem

382

Odvody do sociálního zabezpečení placené zaměstnancem

1239

Odvody do zdravotního zabezpečení zaměstnavatelem

541

Odvody do zdravotního zabezpečení zaměstnancem

429

Čistá mzda klienta - částečná invalidita

3829

Čistá mzda klienta - ostatní invalidita

3840

Průměrné úspory při ukončení odebírání invalidního důchodu
•

průměrný částečný invalidní důchod v roce 2003

4243

•

průměrný plný invalidní důchod v roce 2003

6912

Průměrné úspory zařízení pečující o klienty (alternativa k PZ)

2700
?

Společenský efekt integrace

Zdroj: Česká unie pro podporované zaměstnávání, Český statistický úřad, vlastní odhad

Některé kategorie přínosů uvedené v tabulce 8 nemají v levém sloupci hodnotu, které
nabývají. Patří mezi ně čistý ekonomický přínos pro zaměstnavatele a společenský efekt
integrace. Tyto výnosy nejsou v žádném případě zanedbatelné, ale jejich odhad a monetární
vyjádření je značně obtížné. Čistý ekonomický přínos pro zaměstnavatele se může značně lišit
typem práce a také mírou a druhem zdravotního postižení. Přínosy podporovaného
zaměstnávání z hlediska sociální integrace jsou vysoké, ale jejich vyjádření je obtížné a může
být velmi rozmanité.
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Mzda uživatele podporovaného zaměstnávání byla pro tuto analýzu stanovena z údajů
České unie pro podporované zaměstnávání, která uvádí průměrnou délku pracovního
uplatnění uživatelů podporovaného zaměstnávání 27 hodin za týden a průměrnou mzdu na
hodinu 44,1 Kč. Z těchto údajů jsem stanovila, že klient služeb podporovaného zaměstnávání
pracuje v průměru 108 hodin měsíčně a jeho průměrná hrubá mzda za odpracovanou dobu
činí 4763 Kč. Z této průměrné hrubé mzdy jsem dále určila odvody zaměstnavatele
i zaměstnance na sociální i zdravotní zabezpečení podle příslušné procentuální výměry
(příloha č. 6). Průměrnou čistou mzdu klienta podporovaného zaměstnávání jsem z jeho
průměrné hrubé mzdy vypočetla pomocí stanoveného vzorce vzhledem k míře postižení
klienta (rozlišení částečného nebo plného invalidního důchodu). Jednotlivé údaje nutné pro
stanovení čisté mzdy jsou uvedeny v příloze č. 6.
Do tabulky přínosů podporovaného zaměstnávání jsem zařadila i výši průměrného
invalidního důchodu. Tato kategorie by se stala adekvátní v případě, že by klient se
zdravotním postižením, kterému byl v minulosti vyplácen invalidní důchod, tento důchod
přestal odebírat díky finančním prostředkům ze zaměstnání, které nalezl pomocí služeb
podporovaného zaměstnávání.
Další kategorií přínosů z podporovaného zaměstnání mohou být ze společenské
perspektivy náklady věnované jiným sociálním službám pro osoby se zdravotním postižením,
které by substituovaly služby podporovaného zaměstnávání. Těmito náhradními službami
může být pečovatelská služba, ústavní péče nebo jiné služby. Zjednodušeně bychom za tyto
substituční služby mohli považovat každou alternativu strávení času jinak věnovanému práci
pomocí podporovaného zaměstnávání. Podle informací od ÚSP Mnichov se měsíční náklady
ústavní péče na jednoho klienta pohybují mezi 12000-15000 Kč. V analýze jsem tedy za tyto
náklady považovala 13500 Kč, ze kterých jsem vypočetla pouze jejich pětinu vzhledem ke
kratšímu časovému intervalu podporovaného zaměstnávání.
Výsledky analýzy
Při analýze jsem se pokusila o výpočet čisté současné hodnoty podporovaného
zaměstnávání podle vztahu (6) v několika alternativách, které se liší v započtených přínosech
podporovaného zaměstnávání (v hodnotě R) a také průměrnou délkou vlivu podporovaného
zaměstnávání na pracovní uplatnění klienta (hodnotou T). Velikost nákladů se pro jednotlivé
varianty neliší (tabulka 7).
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•

Nákladová efektivnost podporovaného zaměstnávání se zahrnutím minimálních
výnosů pro společnost
Minimalistická alternativa výpočtu čisté současné hodnoty efektivity podporovaného

zaměstnávání obsahuje pouze výnosy v podobě finančních odvodů do sociálního a
zdravotního zabezpečení zaměstnavatelem a klientem.
Pro tuto alternativu jsem použila následující údaje:
Ukazatel

Hodnota v Kč

Náklady na zřízení agentury na jednoho uživatele (SC/n)

4570

Celkové průměrné měsíční náklady na jednoho uživatele (AFC + AVC)

7847

•

průměrné fixní náklady (AFC)

1822

•

průměrné variabilní náklady (AVC)

6025

Výnosy na jednoho klienta založené na celkových odvodech (R/n)

2591

• Odvody do sociálního zabezpečení placené zaměstnavatelem

382

• Odvody do sociálního zabezpečení placené zaměstnancem

1239

• Odvody do zdravotního zabezpečení zaměstnavatelem

541

• Odvody do zdravotního zabezpečení zaměstnancem

429

Efektivní úroková míra (ie)

0,020184

Uvedené hodnoty jsem dosadila do vztahu

(( Mth ARi ) − ( Mth AFC i + Mth AVC i )) × 12 T ( Mth AR j ) × 12
+∑
(1 + ie ) j
(1 + ie ) j
j =1
j =3
2

NPV = −( ASC ) + ∑

(6)

V České republice zatím neexistují oficiální údaje o průměrné délce vlivu
podporovaného zaměstnávání, tedy o průměrné době pracovního uplatnění uživatele
podporovaného zaměstnávání. Strategie rozvoje podporovaného zaměstnávání (2004) uvádí,
že ze zaměstnání během období dvou let (říjen 2002 – září 2004) bylo propuštěno 27,5 %
uživatelů. Výsledky z výběrového šetření uskutečněného v období od počátku roku 2003 až
do podzimu 2004 (Polívka, 2005) ukazují, že ze sledovaného souboru uživatelů
podporovaného zaměstnávání ukončilo svoji pracovní činnost 22,6 % uživatelů. Pokud
bychom tedy předpokládaly, že během každých dvou let ukončí pracovní poměr okolo 25 %
uživatelů podporovaného zaměstnávání, tak bychom mohly za průměrnou délku pracovního
uplatnění osob se zdravotním postižením považovat 8 let. Předpokládáme-li, že ve stejném
časovém okamžiku uzavře pracovní poměr skupina uživatelů podporovaného zaměstnání, ze
které každé dva roky opustí zaměstnání čtvrtina uživatelů, pak za osm let nebude
v zaměstnání z této skupiny uživatelů podporovaného zaměstnávání nikdo. Proto bychom
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mohly předpokládat v České republice průměrnou dobu pracovního uplatnění plynoucí ze
služeb podporovaného zaměstnávání 8 let.
Za celkový časový úsek T jsem, pak postupně zvolila čísla j = 2,…… 10. Výsledky
výpočtu jsou v následující tabulce:
Doba vlivu podporovaného
zaměstnávání T v letech

Hodnota NPV (v Kč)

2 roky

-126 972

3 roky

-97 689

4 roky

-68 985

5 let

-40 850

6 let

-13 271

7let

13 762

8 let

40 261

9 let

66 235

10 let

91 695

Zdroj: Vlastní výpočet

V této minimální alternativě jsou započteny jen výnosy podporovaného zaměstnávání
z celospolečenské perspektivy. Tyto výnosy získává stát do svého veřejného rozpočtu,
z kterého poté financuje jiné veřejně prospěšné programy. Výsledky analýzy nákladové
efektivnosti z této perspektivy ukazují, že podporované zaměstnávání bude pro celou
společnost (státní veřejné rozpočty) výhodné již za 7 let Tedy za předpokladu, že uživatel
podporovaného zaměstnávání bude pracovat alespoň sedm let, pak výnosy pro společnost
budou minimálně 13 271 Kč. Pokud by uživatel podporovaného zaměstnávání pracoval delší
časové období než sedm let, pak výnosy z podporovaného zaměstnávání budou růst rychleji
než lineárně. Z výsledků je dále zřejmé, že před uplynutím sedmi let bude efekt
podporovaného zaměstnávání pro společnost záporný z hlediska výdajů plynoucích ze
státního rozpočtu.
•

Nákladová efektivnost podporovaného zaměstnávání se zahrnutím minimálních
výnosů pro společnost a úspor z alternativních nákladů z veřejných rozpočtů
Efektivnost podporovaného zaměstnávání z pohledu společnosti (resp. veřejných

rozpočtů) může být vypočtena z nákladů a výnosů podporovaného zaměstnávání, které se
skládají z finančních odvodů do sociálního a zdravotního zabezpečení a z ušetřených
alternativních nákladů, které by musely být vynaloženy z veřejných rozpočtů na jiný sociální
program pro osoby se zdravotním postižením (např. ústavní péče).
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Pro tento výpočet jsem použila následující údaje:
Ukazatel

Hodnota v Kč

Náklady na zřízení agentury na jednoho uživatele (SC/n)

4570

Celkové průměrné měsíční náklady na jednoho uživatele (AFC + AVC)

7847

•

průměrné fixní náklady (AFC)

1822

•

průměrné variabilní náklady (AVC)

6025

Celkové výnosy na jednoho klienta (R/n)

5291

Výnosy na jednoho klienta založené na celkových odvodech

2591

• Odvody do sociálního zabezpečení placené zaměstnavatelem

382

• Odvody do sociálního zabezpečení placené zaměstnancem

1239

• Odvody do zdravotního zabezpečení zaměstnavatelem

541

• Odvody do zdravotního zabezpečení zaměstnancem

429

Průměrné úspory zařízení pečující o klienty (alternativa k PZ)

2700

Efektivní úroková míra (ie)

0,020184

S využitím vztahu (6) byla vypočtena NPV pro časový úsek od 2 let do 10 roků
následovně:
Doba vlivu podporovaného
zaměstnávání T v letech

Hodnota NPV (v Kč)

2 roky

- 64 082

3 roky

- 4 285

4 roky

54 330

5 let

111 785

6 let

168 103

7let

223 307

8 let

277 418

9 let

330 459

10 let

382 451

Zdroj: Vlastní výpočet

K předchozí minimalistické verzi výpočtu efektivnosti podporovaného zaměstnávání
byly v této alternativě k přínosům pro společnost (veřejné rozpočty) připočteny odhady
úspory nákladů z alternativní péče o osoby se zdravotním postižením. S těmito údaji vychází,
že služby podporovaného zaměstnávání budou mít pozitivní nákladový efekt pro společnost
již v období 4 let (pokud uživatel bude pracovat alespoň 4 roky), kdy budou přínosy
podporovaného zaměstnávání na úrovni 54 330 Kč. Limitací tohoto výsledku je fakt, že
započtené alternativní náklady na jiné sociální programy pro osoby se zdravotním postižením
jsou pouhým odhadem a ve skutečnosti se mohou lišit.

87

•

Nákladová efektivnost podporovaného zaměstnávání se zahrnutím všech výnosů pro
společnost
Pokud bychom pohlíželi na ekonomickou efektivnost podporovaného zaměstnávání

z hlediska společnosti a chtěli bychom do analýzy zanést úplně všechny možné výnosy,
kterými budou obohaceny veřejné rozpočty v případě, že projekt podporovaného
zaměstnávání bude úspěšný, pak by výnosy podporovaného zaměstnávání osahovaly finanční
odvody do sociálního a zdravotního zabezpečení, ušetřené alternativní náklady péče o osoby
se zdravotním postižením a také úspory plynoucí z ukončení pobírání invalidního důchodu.
Pro výpočet uvažujeme, že uživatel podporovaného zaměstnávání je osoba se zdravotním
postižením, které byl v minulosti uznán částečný invalidní důchod.V této analýze dále
předpokládáme, že klient ukončil pobírání částečného invalidního důchodu po 2 letech
zapojení v projektu podporovaného zaměstnávání.
Pro výpočet pak budou použity následující ukazatele:
Ukazatel

Hodnota v Kč

Náklady na zřízení agentury na jednoho uživatele (SC/n)

4570

Celkové průměrné měsíční náklady na jednoho uživatele (AFC + AVC)

7847

•

průměrné fixní náklady (AFC)

1822

•

průměrné variabilní náklady (AVC)

6025

Celkové výnosy na jednoho klienta (R/n)

9534 (1.dva roky 5291)

Výnosy na jednoho klienta založené na celkových odvodech

2591

• Odvody do sociálního zabezpečení placené zaměstnavatelem

382

• Odvody do sociálního zabezpečení placené zaměstnancem

1239

• Odvody do zdravotního zabezpečení zaměstnavatelem

541

• Odvody do zdravotního zabezpečení zaměstnancem

429

Průměrné úspory zařízení pečující o klienty (alternativa k PZ)

2700

Průměrné úspory při ukončení odebírání invalidního důchodu
•

průměrný částečný invalidní důchod v roce 2003

4243
0,020184

Efektivní úroková míra (ie)
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Při použití vztahu (6) docházíme k výsledkům:
Doba vlivu podporovaného
zaměstnávání T v letech

Hodnota NPV (v Kč)

2 roky

-64082

3 roky

43669

4 roky

149288

5 let

252817

6 let

354298

7let

453772

8 let

551277

9 let

646853

10 let

740539

Zdroj: Vlastní výpočet

Z výsledků analýzy je zřejmé, že služby podporovaného zaměstnávání budou
nákladově pozitivní, pokud uživatel bude zaměstnán po tři roky a s předpokladem, že již ve
třetím roce se vzdá svého částečného invalidního důchodu, pak příjmy z podporovaného
zaměstnávání budou ve třetím roce na úrovni 43 669 Kč. Významným negativem tohoto
modelu, je předpoklad, že se uživatel podporovaného zaměstnávání vzdá částečného
invalidního důchodu. Tento předpoklad není příliš reálný, neboť osoba se zdravotním
postižením, která má nárok na částečný invalidní důchod, s největší pravděpodobností nebude
schopna úspěšného zapojení do pracovního procesu v míře, která by ji zcela zajistila příjem na
pokrytí celkových životních nákladů bez finanční pomoci ve formě invalidního důchodu. Tuto
alternativu bychom mohli nazvat “alternativou maximální”, jelikož výnosy pro společnost se
zde vyskytují v jejich maximální možné výši.
•

Nákladová efektivnost podporovaného zaměstnávání se zahrnutím minimálních
výnosů pro společnost a pro uživatele podporovaného zaměstnávání
Další alternativou pro výpočet nákladové efektivnosti podporovaného zaměstnávání je

započtení minimálních výnosů pro společnost (viz první alternativa) a průměrné čisté mzdy
pro uživatele. Pro tento výpočet vycházím z předpokladu, že uživatel služeb podporovaného
zaměstnávání je zdravotně postižený v takové míře, že pobírá částečný invalidní důchod.
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Pro tento případ jsem použila následující údaje:
Ukazatel

Hodnota v Kč

Náklady na zřízení agentury na jednoho uživatele (SC/n)

4570

Celkové průměrné měsíční náklady na jednoho uživatele (AFC + AVC)

7847

•

průměrné fixní náklady (AFC)

1822

•

průměrné variabilní náklady (AVC)

6025

Celkové výnosy na jednoho klienta (R/n)

6420

Výnosy na jednoho klienta založené na celkových odvodech

2591

• Odvody do sociálního zabezpečení placené zaměstnavatelem

382

• Odvody do sociálního zabezpečení placené zaměstnancem

1239

• Odvody do zdravotního zabezpečení zaměstnavatelem

541

• Odvody do zdravotního zabezpečení zaměstnancem

429
3829

Čistá mzda klienta - částečná invalidita
Efektivní úroková míra (ie)

0,020184

Po dosazení do vztahu (6) získáme následující výsledky:
Doba vlivu podporovaného
zaměstnávání T v letech

Hodnota NPV (v Kč)

2 roky

-37785

3 roky

34772

4 roky

105894

5 let

175609

6 let

243944

7let

310927

8 let

376585

9 let

440944

10 let

504030

Zdroj: Vlastní výpočet

Z výsledků výpočtu NPV pro podporované zaměstnávání při zahrnutí uvedených
výnosů vyplývá, že pozitivní účinek podporovaného zaměstnávání z perspektivy uživatele a
společnosti bude zaznamenán již po třech letech pracovního uplatnění uživatele, kdy celkové
přínosy budou na úrovni 34 772 Kč. Pro každý následující rok tyto pozitivní přínosy porostou.
Limitace analýzy nákladové efektivnosti podporovaného zaměstnávání
Výše provedená analýza nákladové efektivnosti podporovaného zaměstnávání má
několik limitací. Vzhledem k těmto limitacím není výpovědní hodnota modelu nákladové
efektivnosti podporovaného zaměstnávání příliš vysoká. Při definování závěrů o ekonomické
efektivnosti podporovaného zaměstnávání je nutné vzít v úvah následující omezení.
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•

Omezená datová základna
Významné omezení při určování nákladové efektivnosti podporovaného zaměstnávání

sehrál nedostatek dat týkajících se nákladů a samotných charakteristik podporovaného
zaměstnávání v České republice. Data o výši nákladů podporovaného zaměstnávání byla
poskytnuta jen jedním poskytovatelem služeb podporovaného zaměstnávání, agenturou
FORMIKA. Navíc, poskytnutá data se týkala pouze měsíčních nákladů této agentury.
Náklady na zřízení agentury byly pouze odhadnuty a nejsou založeny na žádných reálných
údajích žádné z agentur v České republice. K tomu, aby byla uvedená analýza realističtější, by
bylo potřeba více dat o nákladech agentur podporovaného zaměstnávání.
Další omezení vyplývá z neexistence údajů o specifických charakteristikách služeb
podporovaného zaměstnávání v České republice. Jelikož podporované zaměstnávání je
v České republice relativně novou službou, neexistují ještě údaje o jeho charakteristikách.
Neexistuje např.odhad průměrné délky trvání pracovního uplatnění uživatele podporovaného
zaměstnávání, tedy průměrná délka vlivu podporovaného zaměstnávání. Tento nedostatek byl
v analýze nahrazen výpočtem nákladové efektivity podporovaného zaměstnávání pro několik
alternativních časových období.
•

Variabilita uživatelů podporovaného zaměstnávání
Cílem služeb podporovaného zaměstnávání je nalezení pracovního místa a samostatné

uplatnění osob znevýhodněných na trhu práce v zaměstnání na otevřeném trhu práce. Služby
podporovaného zaměstnávání jsou zaměřeny na široké spektrum uživatelů. Mezi uživateli je
možné nalézt osoby s těžkým zdravotním postižením, osoby s lehčí formou zdravotního
postižení, ale také osoby bez zdravotního postižení, jejichž znevýhodnění na trhu práce může
být způsobeno sociálními aspekty. Díky této variabilitě je těžké určit úspěšnost
podporovaného zaměstnávání, neboť již samotné nalezení pracovního místa závisí na typu a
míře znevýhodnění na trhu práce. Rovněž délka pracovního uplatnění uživatelů
podporovaného zaměstnávání se může výrazně lišit u jednotlivých uživatelů. Podle studií není
vyloučené, že někteří uživatelé podporovaného zaměstnávání ztratí svá zaměstnání již
v průběhu podporovaného zaměstnávání nebo po ukončení služeb podporovaného
zaměstnávání. Tito uživatelé mají možnost vstoupit do evidence agentur znovu a opětovně
čerpat služby podporovaného zaměstnávání ve stejném rozsah jako poprvé (tedy po dobu
maximálně dvou let). Náklady podporovaného zaměstnávání v analýze by u těchto klientů
musely být započteny dvakrát, čímž by se výsledky analýzy podstatně změnily. V současnosti
však není zřejmé, jaký podíl uživatelů služeb podporovaného zaměstnávání čerpá tyto služby
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vícekrát než jednou. Proto byla analýza provedena za předpokladu, že uživatel nalezne
pracovní uplatnění, ve kterém bude po určitou dobu působit, a služeb podporovaného
zaměstnávání využije pouze jednou.
Další omezení vzhledem k variabilitě uživatelů bylo učiněno vypočtením nákladové
efektivnosti jen pro osoby se zdravotním postižením, které mají nárok na částečný invalidní
důchod.
V analýze bylo předpokladem, že náklady na podporované zaměstnávání jsou
vynakládány po celé dva roky, tedy po nejdelší možnou dobu poskytování služeb
podporovaného zaměstnávání v České republice. Tento předpoklad není také úplně totožný
s praxí. Náklady na podporované zaměstnávání se mohou již během těchto dvou roků
snižovat, jelikož asistence na pracovišti, která je zprvu poskytována po celou pracovní dobu,
se později v různé intenzitě snižuje.
•

Nezahrnutí všech adekvátních ukazatelů
Náklady a výnosy zahrnuté v analýze nejsou úplné. Na straně výnosů nebyly v analýze

ekonomické efektivnosti podporovaného zaměstnávání zahrnuty všechny adekvátní výnosy
které mohou z úspěšného projektu podporovaného zaměstnávání vzniknout. Nebyly zahrnuty
údaje o čistém ekonomickém přínosu pro zaměstnavatele a údaje o přínosu ze sociální
integrace osob se zdravotním postižením. Jelikož tyto ukazatele je složité odhadnout a
monetárně vyjádřit, nebyly do analýzy započteny.
Závěr
Uvedený model ekonomické efektivnosti podporovaného zaměstnávání má řadu
limitací. Jeho využití je tedy značně omezené. Může však sloužit k utvoření si základní
představy o finančních nákladech a výnosech spojených s touto službou. Některé jeho
výsledky by mohly být základem pro další hlubší studium.
Nákladová efektivnost byla v této analýze zkoumána zejména z perspektivy celé
společnosti

(resp.

veřejných

rozpočtů)

a

z perspektivy

uživatele

podporovaného

zaměstnávání. Z hlediska nákladové efektivnosti podporovaného zaměstnávání poskytuje
analýza několik možností. Jednotlivé alternativy se od sebe odlišují ve struktuře výnosů, která
byla do analýzy zahrnuta.
Minimalistická verze nákladové efektivnosti podporovaného zaměstnávání z pohledu
celé společnosti obsahuje pouze výnosy z odvodů do sociálního a zdravotního zabezpečení
z finančních zdrojů zaměstnavatele a zaměstnance. Podporované zaměstnávání je z hlediska
minimalistické verze ve svých přínosech pozitivní, pokud uživatel podporovaného
92

zaměstnávání pracuje alespoň sedm let. Tato časová délka vlivu podporovaného zaměstnávání
se jeví vzhledem k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením jako vysoká, ale
není vyloučeno, že osoba se zdravotním postižením nemůže být po tuto dobu ekonomicky
aktivní v různých zaměstnáních.
Maximalistická verze, která obsahuje všechny maximálně možné výnosy pro
společnost, udává nutnou délku vlivu podporovaného zaměstnáváni k ekonomicky pozitivním
výsledkům v časovém období 3 let. Tato verze ovšem zahrnuje výnosy, které není možné
započítat u každého uživatele podporovaného zaměstnávání.
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ZÁVĚR
I přes neexistenci jednotné definice zdravotního postižení je podíl osob se zdravotním
postižením podle údajů Světové zdravotnické organizace, Evropské unie a jiných expertních
institucí odhadován na vyšší úrovni (pohybující se kolem 10 %). Podle těchto údajů je zřejmé,
že osoby se zdravotním postižením nejsou nevýznamnou skupinou v rámci společnosti.
Při definování osob se zdravotním postižením se vyskytuje hned několik překážek,
které brání v jednoznačnosti určení postižení. Především jde o konkrétní účel, pro který je
nutné určit, jestli je osoba zdravotně postižená nebo není. Z tohoto pohledu se definice
postižení rozlišují na definice používané v sociální politice, které jsou založeny spíše na
striktním

posouzení

a

ohodnocení

jednotlivých

znaků,

a

definice

používané

anti-diskriminační politice, které nevyplývají z žádného jednoznačného posouzení a ani
nejsou pro samotné omezení diskriminace podstatné. Hlavním úkolem sociální politiky
v oblasti postižení je efektivně alokovat prostředky z veřejných rozpočtů, aby byla zajištěna
potřebná míra podpory pro každého jedince se zdravotním postižením, který ji potřebuje.
Anti-diskriminační politika je používána pro rozšíření přístupu osob se zdravotním postižením
k aktivitám a možnostem, které jsou běžné pro jedince bez zdravotního nebo jiného omezení.
Definice používané v sociální a anti-diskriminační politice nejsou ohraničené a mohou se
překrývat.
Obecný rámec definic postižení je určen Světovou zdravotnickou organizací již od
osmdesátých let 20. století mezinárodní klasifikací postižení International Classification of
Impairment, Disability and Handicap (ICIDH). Z této klasifikace vychází většina států při
vymezení sociální politiky a jiných politik souvisejících s touto oblastí. V České republice
neexistují speciální právní předpisy, které by se týkaly výhradně osob se zdravotním
postižením. Problematika osob se zdravotním postižením je upravena v rámci obecných
právních předpisů (zejména zákonem o zaměstnanosti, zákonem o důchodovém pojištění a
zákoníkem práce). Postavení a vnímání osob se zdravotním postižením se od roku 1989
pozvolna mění. Osoby se zdravotním postižením přestávají být vnímány pouze jako pasivní
příjemci pomoci, kteří nemají právo na rozhodování o svém životě. Stále ve vyšší míře je
poukazováno na práva, individuální potřeby a přání osob se zdravotním postižením. Od roku
1989 vzniklo mnoho národních i regionálních opatření, která mají za úkol zlepšit kvalitu
života osob se zdravotním postižením. Se snahou České republiky o začlenění do evropských
struktur se do popředí zájmu dostává sociální integrace osob se zdravotním postižením, která
představuje hlavní princip v pomoci osobám se zdravotním postižením ve všech vyspělých
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státech. Tomuto faktu nasvědčují i opatření a programy přijímané v rámci Evropské unie.
Situace osob se zdravotním postižením se v České republice pozvolna zlepšuje, i když
v některých oblastech není na zcela ideální úrovni.
Jednou z těchto oblastí je právě situace postižených na trhu práce v České republice.
Osoby se zdravotním postižením tvoří nemalou část pracovních sil, která by mohla efektivně
využít svůj potenciál k pracovnímu uplatnění. Ke konci roku 2004 bylo v evidenci uchazečů o
zaměstnání 74 672 osob se zdravotním postižením, což znamená 13,8 % z celkového počtu
uchazečů o zaměstnání. Předpokládá se, že skutečný počet osob se zdravotním postižením,
které by měly zájem o pracovní uplatnění je vyšší než uvedený údaj z evidence. Tito zájemci
o zaměstnání však zůstávají ve skupině ekonomicky neaktivních, protože počet pracovních
míst pro ně zřízených není dostačující. Místo pracovního uplatnění jsou tak většinou osoby se
zdravotním postižením zcela závislé na finančních dávkách, které jsou jim přidělovány
z veřejných rozpočtů ve formě invalidních důchodů.
Nepříznivá situace osob se zdravotním postižením na trhu práce v České republice
není úplně opomíjena. V rámci státní politiky zaměstnanosti vznikají opatření podporující
pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením. Mezi tato opatření můžeme v České
republice řadit zákonem přikazující minimální podíl zaměstnanců se zdravotním postižením
z celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou zaměstnavatelem zaměstnáni. Jiným opatřením,
které by mohlo vést ke zvýšení pracovního uplatnění, je příspěvek na podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením Vyplácení této finanční podpory zaměstnavatelům není však
zákonem zaručeno. V České republice také existuje systém profesního poradenství, který
osobám se zdravotním postižením pomáhá při volbě povolání s respektem k jejich
schopnostem a možnostem.
Programy zaměstnanosti lze obecně rozdělit na aktivní (podněcující k pracovnímu
uplatnění) a pasivní (kompenzující zdravotní postižení finančními dávkami). Zásadní pro
zlepšení situace osob se zdravotním postižením na trhu práce jsou aktivní programy
zaměstnanosti, jak obecné (pro všechny občany ČR), tak speciální (pouze pro osoby se
zdravotním postižením). V České republice mezi zásadní aktivní opatření zaměstnanosti
speciálně zformované pro osoby se zdravotním postižením patří pracovní rehabilitace,
podporované zaměstnávání, chráněná pracovní místa a chráněné pracovní dílny.
Zřizováním chráněných pracovních dílen nebo míst se pravděpodobnost pracovního
uplatnění osob se zdravotním postižením zvyšuje. Nevýhodou chráněných pracovních míst je
fakt, že přímo nepřipívají k sociální integraci osob se zdravotním postižením na pracovišti.
Tato pracovní místa však podporují jiné pozitivní účinky pracovního uplatnění pro osoby se
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zdravotním postižením jako např. podporu samostatnosti, zvýšení sebehodnocení, získávání
nových dovedností a znalostí. Kromě toho mohou přispívat k sociální integraci nepřímo, a tak
zlepšit kvalitu života osob se zdravotním postižením. Podle statistik Správy služeb
zaměstnanosti MPSV ČR je každý rok z veřejných rozpočtů poskytován příspěvek na
vytvoření průměrně jednoho tisíce pracovních míst v České republice. Při porovnání těchto
údajů s počtem osob se zdravotním postižením, kteří jsou vedeni v evidenci uchazečů o práci,
je nasnadě úvaha o nedostatečném počtu chráněných pracovních dílen či míst. Závěr však
nemůže být učiněn bez dalšího studia této problematiky. Při zřizování chráněných pracovních
dílen by mělo být přihlíženo, jednak k velikosti poptávky osob se zdravotním postižením po
pracovním uplatnění na těchto pracovištích, ale také k velikosti dodatečných nákladů na
zřízení chráněné pracovní dílny. Pokud mají být celkové společenské náklady na toto opatření
vynaloženy efektivně zároveň se zvýšením pracovního uplatnění osob se zdravotním
postižením, pak musí být minimalizovány náklady poskytovatelů i klientů chráněných dílen
související s jejich počtem na daném uzemí. Při rozhodování o zřízení dostatečného počtu
chráněných dílen, který splňuje tyto podmínky, by se mohly úvahy pohybovat směrem, který
navrhuje mikroekonomická teorie prostřednictvím transformovaného modelu prostorové
monopolistické konkurence. Z tohoto modelu vyplývá, že průměrné souhrnné společenské
náklady jsou minimální, pokud se průměrné náklady na dopravu osob se zdravotním
postižením do chráněné pracovní dílny rovnají průměrným nákladům na zřízení a
provozování chráněné pracovní dílny za všechny existující chráněné dílny.
Podporované zaměstnávání podporuje pracovní uplatnění osob se zdravotním
postižením přímo na otevřeném trhu práce. Hlavním cílem tohoto opatření je získat a udržet
pracovní místo na otevřeném trhu práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Začlenění
osob se zdravotním postižením je tímto aktivním programem zaměstnanosti podpořeno
nejvyšší mírou. Podporované zaměstnání je v České republice relativně novým nástrojem pro
podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V současnosti není podporované
zaměstnávání v České republice definováno nebo jinak vymezeno právními předpisy.
Poskytování služeb podporovaného zaměstnávání je v České republice prováděno v rámci
pracovní rehabilitace, což přináší jeho poskytovatelům značné problémy (zejména
ekonomické povahy).
S rozšířením podporovaného zaměstnávání v USA přestalo být na toto opatření
nahlíženo pouze z hlediska přínosů pro uživatele služeb podporovaného zaměstnávání a do
popředí zájmu se dostávaly také ekonomické aspekty tohoto opatření. Pro objasnění
ekonomických hledisek podporovaného zaměstnávání bylo v USA publikováno mnoho studií.
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V České republice zatím nebyla vytvořena žádná studie, která by se týkala výhradně
ekonomické efektivnosti podporovaného zaměstnávání. Analýza efektivnosti podporovaného
zaměstnávání provedená v této práci má řadu limitací, které plynou zejména z nedostatečné
datové základny. Přesto by možná mohla být použita jako pomůcka k dalšímu studiu
problematiky efektivnosti podporovaného zaměstnávání v České republice.
Výsledky uvedené analýzy nákladové efektivnosti se jeví i ve své minimalistické verzi
(z hlediska přínosů podporovaného zaměstnávání) pro celkový společenský užitek pozitivně.
Podporované zaměstnávání je podle tohoto výpočtu z hlediska společnosti efektivní, pokud je
průměrná délka vlivu podporovaného zaměstnávání pro osoby ze zdravotním postižením
alespoň sedm let. Podle existujících údajů není tato délka vlivu podporovaného zaměstnávání
vyloučená. Analýza ekonomické efektivnosti pro alternativy zahrnující více přínosů než
minimalistická verze je podporované zaměstnávání pro celou společnost efektivní při znatelně
kratší průměrné délce vlivu podporovaného zaměstnávání. V ekonomické analýze nejsou
navíc zahrnuty žádné přínosy plynoucí ze sociální integrace osob se zdravotním postižením,
které jsou při pracovním uplatnění osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce
vysoké.
Z provedené analýzy tedy vyplývá, že ekonomická efektivita ze zaměstnávání osob
s postižením i prostřednictvím aktivních opatření zaměstnanosti, které jsou financováno
z veřejných rozpočtů, může být pro společnost jako celek pozitivní. Osoby se zdravotním
postižením tedy mohou být za určitých podmínek ve svém pracovním uplatněné efektivní.
Vzhledem k probíhajícímu demografickému stárnutí populace v České republice, které
s sebou přináší snižování podílu ekonomicky aktivních jedinců, by se o skupině osob se
zdravotním postižením mělo začít uvažovat jako o skryté pracovní síle. Osoby kompetentní
v rozhodování o sociální politice by se možná měly nad tímto faktem zamyslet.
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Příloha 1: Definice postižení v sociální politice
Stěžejní pro kvalitu a samotný život postižených je definice postižení, která je
používána v sociální politice. Neboť podle této definice jsou pak alokovány veřejné finanční
zdroje pro znevýhodněné osoby ve společnosti.
Jak již bylo naznačeno určení toho, kdo je a kdo není osoba s postižením, není
v sociální politice určeno jednoznačně pro celou její působnost. Definice postižení se pro
jednotlivé části sociální politiky liší podle relevance jejího použití. Jiná definice postižení je
potřebná např. v oblasti zdravotních důchodů a jiná v oblasti zaměstnávání. Rozlišení definic
postižení podle účelu pro jednotlivé oblasti se jeví jako rozumné a účinné, přesto může
narážet na problém, kterým je nekonzistentnost oblastí sociální politiky. A proto jedinec,
který je jednou oblastí uznán jako osoba s postižením, nemusí být uznán postiženým v jiné
oblasti. Mohla by tedy nastat situace, kdy by jedinec procházel systémem administrativních
institucí pro jednotlivé oblasti stále dokola. Např. pokud by byl jedinec uznán způsobilý
k práci (nebyl by mu přidělen důchod při nezpůsobilosti pracovních úkonů), ale nebyl by
akceptován k zapsáni do systému jako schopný práce. Tedy můžeme sledovat určitý trade off
mezi relevancí definic a jejich konzistentností v rámci sociální politiky.
Další oddíl bude věnován přehledu definice osob s postižením podle jednotlivých
oblastí sociální politiky, jejichž hlavním úkolem je sociální zaopatření osob ve vztahu k jejich
zdravotnímu stavu. Působnost těchto programů je omezena, a proto je pro každou oblast nutné
jednoznačně určit existenci postižení a následnou evaluaci. Mezi programy, které jsou
speciálně zaměřeny na podporu a zkvalitnění života osob s postižením, patří asistence při
každodenních aktivitách a podpora samostatného bydlení, podpora příjmů a podpora
pracovního uplatnění.
Asistence při každodenních aktivitách a podpora samostatného bydlení
Definice postižení používaná pro přidělení asistence při každodenních aktivitách je
úzce spjata se zdravotním stavem jedince a s jeho schopností vykonávat úkoly potřebné pro
každodenní život. Určení míry a existence postižení je v tomto případě ekvivalentní s
posouzením potřebnosti asistence a její intenzity v běžném dni jedince.
Při určování míry asistence se posuzuje, s jakými obtížemi jedinec zvládá úkony
běžného dne, mezi které se nejčastěji řadí schopnost posadit se, lehnout si, vstát z lůžka, najíst
se, obléci se a pravidelné dodržování základní hygieny. Někdy se k těmto základním úkonům
ještě přiřazují aktivity spojené s dopravou, sociální aktivity jako např. domácí práce,
schopnost řídit domácnost, schopnost komunikovat s okolím a účastnit se sociálního života.

Počet a výběr aktivit každodenního života, které budou posuzovány, jsou určeny příslušnými
státními orgány. To znamená, že existují značné rozdíly mezi jednotlivými státy, jak
v posuzovaných úkonech, tak v procesu posuzování samotném.
Ve většině států má nárok na asistenci při každodenních aktivitách pouze část
populace, která je začleněna do skupiny příjemců invalidního důchodu (European
Commission, 2002 b). Někde mají větší nárok na tuto asistenci lidé, kteří se následkem
zranění v práci stali neschopní vykonávat nějaké zaměstnání. Rozdíly existují i v druhu
poskytnuté podpory v každodenním životě (European Commission, 2002 b). V některých
státech je poskytována striktně ve formě adekvátních služeb, jinde je poskytována v podobě
finanční podpory. Pomoc poskytovaná ve formě finanční podpory je založena na zásadě
autonomie, která jedincům umožňuje vybrat si služby podle jejich preferencí. Na druhé straně
se může stát, že bude zneužita, pokud došlo k chybné klasifikaci jedince(tj. osoba ve
skutečnosti žádnou asistenci nepotřebuje, a proto použije peníze získané na asistenci k jiným
účelům).
Míra asistence každodenních aktivit bývá zpravidla omezena věkem (většinou 65 let)
(European Commission, 2002 b). Toto omezení vychází z předpokladu, že v průběhu
životního cyklu dochází ke změně v intenzitě denních aktivit. Předpokládá se, že staří lidé
například nepotřebují podporou na dopravu (venkovní mobilitu), protože již nepracují. Model,
který dává větší prostředky na asistenci v každodenních aktivitách mladším lidem
v ekonomicky aktivním věku, funguje např. v Dánsku, ve Velké Británii, Francii i Belgii
(European Commission, 2002 b). Na druhé straně, existují i ostré námitky proti tomuto
znevýhodňování postižených ve vyšším věku, které vychází z principu rovnosti po celý život.
Podpora příjmů pro osoby se zdravotním postižením
Ve všech státech s alespoň mírně rozvinutým sociálním systémem jsou vydávány
pravidelné finanční dávky pro osoby s postižením. Předpokladem pro získání těchto dávek je
pracovní neschopnost způsobená vrozeným postižením nebo úrazem. Tyto finanční
prostředky pocházejí z veřejných rozpočtů a jsou rozdělovány jedincům s malou pracovní
kapacitou nebo s úplnou ztrátou pracovní kapacity. Při určování adekvátnosti a nároku na tyto
dávky je nutné rozlišovat, jestli jedinec nepracuje z důvodu postižení nebo z jiných
objektivních důvodů (obecné podmínky na trhu práce, malé dovednosti jedince,
neharmonizované dovednosti s aktuální poptávkou na trhu práce, atd.). Pro zjišťování
adekvátnosti vyplácení zdravotního důchodu ( a tedy určení postižení) je možné vycházet ze
tří perspektiv:

1. Procedurální přístup
Tento přístup jednoznačně nedefinuje, kdo je a kdo není postižený. Neurčuje hranici
mezi schopností a neschopností zajistit svůj vlastní příjem prací. Zabývá se podrobným
studiem důvodů, proč jedinec opustil své předchozí zaměstnání (pokud již někdy pracoval) a
snaží se objevit bariéry, které mu brání k navrácení do předchozího zaměstnání. K tomuto
účelu je nashromážděno mnoho informací o postiženém a jeho schopnostech či možnostech
k pracovnímu výkonu. Nejdříve se začíná zkoumat, jaké by musely být provedeny úpravy
v předchozím zaměstnání, aby tam mohl jedinec opět pracovat. Pokud nejsou nalezeny žádné
smysluplné úpravy pro návrat do zaměstnání, tak je sestaven individuální plán a pracovní
výcvik. V některých státech existují databáze, do kterých jsou uvedeny výsledky hodnocení
pracovní kapacity jedince (míra a druhy omezení schopností). Pomocí těchto databází je
identifikováno vhodné pracovní místo z hlediska pracovního prostředí a pracovních
schopností jedince.
Nevýhodou tohoto přístupu je nejasně definovaná hranice postižení. Může se stát, že
jedinec, který nenašel v průběhu výše uvedeného procesu pracovní uplatnění, nemusí být
nutně postižený. Proto se často pro hodnocení pracovních schopností používají lékařské
posudky.
2. Přístup založený na výkonnostním profilu jedince
Tento přístup dává větší důraz na přesné definování toho, kdo je a kdo není schopen
zajistit svůj příjem prací. V tomto směru je přesnější než procedurální přístup. V porovnání
s ním je také více abstraktní, proto je možné ho použít pro určení pracovní schopnosti i pro
jedince, kteří nikdy nepracovali (na rozdíl od přístupu procedurálního, který je podmíněn
předchozí pracovní zkušeností). Hlavní myšlenkou tohoto přístupu je nejprve popsat pracovní
kapacitu jedince a následně ji porovnat s kriterii potřebnými pro nalezení vhodného
pracovního místa na otevřeném trhu práce. Pracovní schopnosti jsou tímto přístupem
ohodnoceny ve specifickém okamžiku.
3. Přístup zohledňující závažnost defektu
Tento přístup je nejstarším přístupem v posuzování adekvátnosti sociálních dávek pro
postižené. Závažnost defektů (vad) je hodnocena pomocí speciálně sestavených tabulek. Tyto
tabulky dříve zachycovaly procentuální stupnici rozsahu fyzických zranění z války (European
Commission, 2002 b). V současnosti zahrnují procentuální stupnice rozsahu poškození
organismu v důsledku nemoci nebo vnitřních zranění. Pro hodnocení se používají moderní
lékařské technologie. Tabulky jsou rozděleny do kapitol podle fyzických a duševních složek
organismu a jeho funkčního systému.

Ohodnocení závažnosti postižení je určeno kombinací všech nalezených nedostatků a
vad ve struktuře a funkčnosti jednotlivých orgánů. V tabulkách je z jednotlivých komponentů
vypočten celkový rating. Při hodnocení stupně postižení se používají dva základní nástroje:
a) Přímá měřidla stupně postižení – míra postižení je určena popisem zdravotních
podmínek v závislosti na defektu (intenzita bývá změřena přímo speciálními
lékařskými přístroji), ale nevypovídá nic o následcích postižení.
b) Efekty postižení – míra postižení je určena odlišnostmi v životě jedinců bez
defektů a jedinců s defekty.
Tyto dvě složky se mohou v tabulkách prolínat.
Tabulky určující závažnost postižení vznikly především ze snahy o vytvoření
konzistentního přístupu k určení postižení. Jiným důvodem jejich vzniku byla snaha o snížení
transakčních nákladů na určování postižení. Jejich úkolem je fungovat jako regulační nástroj
při neshodách o výši kompenzací mezi postiženými a institucemi. V určitém směru tedy
působí tyto tabulky jako autoritativní a jasně definovaný nástroj. V některých státech (např.
Portugalsko, Řecko) mají dokonce právní působnost (European Commission, 2002 b).
Podpora pracovního uplatnění
Definice postižených pro uznání nároku na podporu v pracovním uplatnění není přímá
ani jednoznačná. Nejjednodušší schéma navrhl Mashaw & Reno (1996), kteří popsali, že k
pracovní rehabilitaci by měli mít přístup pouze lidé, pro které je jasným přínosem a kteří ji
potřebují. Zdůraznili tak spojení zdravotního stavu jedince s pracovní rehabilitací (pracovní
rehabilitaci podle jejich modelu nepotřebují lidé bez zdravotního postižení).
Tento model v praxi ovšem nefunguje úplně přesně, neboť pracovní programy
primárně sestavené pro postižené jsou často využívány i pro osoby, které nemají žádný
zdravotní omezení, ale jsou na trhu práce znevýhodněni nějakým jiným způsobem (European
Commission, 2002 b). Aby došlo k oddělení podpory na trhu práce pro postižené a pro jinak
znevýhodněné osoby, je odlišuje se intenzita nebo délka podpory na trhu práce pro tyto dvě
skupiny. Např. v některých státech EU jsou vypláceny dotace zaměstnavatelům, kteří
zaměstnávají všechny kategorie osob znevýhodněných na trhu práce, ale tyto dotace se liší
podle různých kategorií znevýhodnění (European Commission, 2002 b).
V rámci státní politiky zaměstnanosti můžeme rozlišit tři základní programy podpory
uplatnění postižených na trhu práce.

1. Specifické zásahy týkající se pouze postižených
Do těchto služeb zaměstnanosti řadíme programy speciálně sestavené pro lidi
s určitým druhem postižení. Patří sem různé služby pracovní rehabilitace, chráněné dílny,
chráněná pracovní místa, podporované zaměstnání, rekvalifikační a výcvikové programy
zaměřené na osoby s určitým postiženým. Tyto programy jsou zaopatřovány v rámci státních
sociálních služeb (propojení se systémem sociálního pojištění) nebo nevládními neziskovými
organizacemi.
Určení, kdo má a kdo nemá nárok na tento druh programů pro podporu zaměstnanosti,
není jednoznačné. Často se při určování postižení používá přístup zohledňující závažnost
defektů. Ale stává se, že závažnost defektu může být v různých situacích a různými
institucemi chápána odlišně. Definice postižení, podle které by se rozhodovalo, kdo patří do
skupiny s nárokem na tyto sociální služby, není stanovena jednoznačně. Jedinci mohou
využívat těchto služeb někdy jen na základě doporučení od lékaře. Existuje tedy reálná obava,
že osoby začleněné do specializovaných programů pro postižené, nemusí být zdravotně
postiženi, ale pouze jen znevýhodněni na trhu práce.
Jiná situace existuje ve státech, které mají zavedenou registraci postižených a obecný
systém posuzování začlenění do této registrace. V těchto státech mají nárok na specializované
programy pro podporu postižených v práci jen osoby zapsané v této databázi (např. Německo,
Rakousko, Španělsko). Jiným případem, kdy je výskyt a míra postižení pro určení podpory
v pracovním procesu hodnocena co nejobjektivněji, je situace, kdy má být zaměstnavateli
poskytnuta dotace na zabezpečení a speciální vybavení pracovního prostředí. Tehdy se
posuzuje schopnost adaptace postiženého na pracovní msto a jeho limit schopnost pracovat
bez náležitých podmínek.
2. Obecné služby zaměstnanosti
Hlavním znakem těchto sociálních programů je jejich potencionální hodnota i pro lidi
intaktní (nepostižené). Mezi příjemce těchto sociálních služeb pro podporu zaměstnanosti
bývají obecně začleněni lidé znevýhodnění na trhu práce. Důvodem jejich znevýhodnění na
trhu práce může být např. nedostatečné vzdělání nebo jeho nesoulad se vzděláním a
momentální poptávkou na trhu práce. Hlavním indikátorem této skupiny bývá dlouhodobá
nezaměstnanost. Do skupiny osob znevýhodněných na trhu práce patří také osoby se
zdravotním postižením, které mají v rámci této kategorie rozšířenou podporu v oblastech
týkající se zaměstnání. Např. speciální nástroje a služby na podporu zaměstnanosti, které jsou
za normálních okolností časově omezeny, mohou lidé se zdravotním postižením čerpat delší
dobu nebo bez časového omezení.

Pro začlenění do skupiny osob znevýhodněných na trhu práce je primární indikátorem
nezaměstnanost. Pro určení toho, kdo z této kategorie patří navíc do skupiny postižených, je
prováděno hodnocením zdravotního stavu a mírou omezení pracovních schopností jedince
(obecně analýzou funkčních limitů jedince). Hodnocení založená pouze na závažnosti defektu
se pro identifikaci postižení u těchto služeb nepoužívají, protože příliš nevypovídají o limitaci
zaměstnání jedince.
Nalezení příčiny znevýhodnění na trhu práce může být velmi obtížné, a proto se stává,
že jedinec se sociálními problémy může být klasifikován jako jedinec se zdravotním
postižením. Kriteria pro stanovení míry znevýhodnění na trhu práce jsou nejednoznačná a
závisí na doprovodných faktorech.
3. Stanovené počty a podíly zaměstnanců se zdravotním postižením
Velmi častým nástrojem pro podporu zaměstnávání postižených je legislativně
stanovený počet či podíl osob se zdravotním postižením (tj. určitá kvóta), které musí být
jednotlivými zaměstnavateli zaměstnány. Tento podíl je převážně určen počtem zaměstnanců
ve firmě. Pokud není tento závazný předpis dodržen nebo splněn náhradním plněním, pak je
firma či zaměstnavatel sankciován příslušnou institucí. Existence kvót pro zaměstnávání
zdravotně postižených má za úkol omezit znevýhodnění postižených na trhu práce a také
působit jako anti-diskriminační nástroj.
Určení postižení pro tento nástroj politiky zaměstnanosti může být založeno jak na
definici postižení plynoucí z určení závažnosti defektu (viz. tabulky určující míru postižení),
tak na zhodnocení následků postižení v souvislosti s pracovním uplatněním. Stanovení kvót
pro zaměstnávání postižených vychází z toho, že jedinec s funkčním limitem může být
v určité práci plně produktivní, pokud je tato práce pro jeho potřeby speciálně připravena.
Dodržováním určité míry zaměstnanosti postižených působí proti jejich společenské
diskriminaci.

Příloha 2: Definice postižení v anti-diskriminační politice
Anti-diskriminační politika je relativně novým typem regulační politiky, a proto není
pomocí právních předpisů detailně zakotvena ve všech státech. V této politice není většinou
explicitně určeno, kdo je a kdo není osoba se zdravotním postižením. Definice postižení závisí
v anti-diskriminační politice na určení konceptu diskriminace a rovnosti. Úkolem
anti-diskriminační politiky obecně je chránit jedince, jejichž produktivita práce je nižší a které
jsou nějakým způsobem limitovány v běžných aktivitách.
Definice postižení vychází v anti-diskriminační politice ze tří širších pojetí rovnosti
mezi všemi jedinci.
1. Rovnost v nabídce příležitostí
Tento koncept je založen na myšlence individuální hodnoty každého jedince a snaží se
o poskytnutí rovných příležitostí v pracovním uplatnění s ohledem na možnosti a schopnosti
každého jedince. Tento pohled je relevantní především pro osoby, jejichž produktivita práce
není snížena a jejichž nabídka příležitostí je omezena díky předsudkům. Z tohoto pohledu
vyplývá, že v této části antidiskriminační politiky není podstatná definice postižení na rozdíl
od faktu, jestli je jedinec v něčem diskriminován.
2. Rovnost ve výsledcích
Tento koncept předpokládá redistribuci a pozitivní pomoc pro lidi se závažnějším
postižením. Definice postižení se v této části antidiskriminační politiky blíží definicím
používaným v sociální politice, které jsou zaměřeny na jedince s různými druhy postižení
3. Zásadní rovnost v nabídce příležitostí
Tento koncept se snaží o strukturální změny k odstranění bariér tak, aby byla účast
postižených rovná ve všech aspektech života. To zahrnuje například snahu o motivaci
zaměstnavatelů k zaměstnání postižených. Jednoznačná definice postižen v tomto konceptu
však není určena.

Příloha 3: Návrh paragrafu o podporovaném zaměstnávání
Původní návrh paragrafu o podporovaném zaměstnávání zákona o zaměstnanosti,
který vypracovala Česká unie podporovaného zaměstnávání je uveden v příloze č. 4.
(1) Podporovaným zaměstnáváním se podle tohoto zákona rozumí cílená činnost
zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání pro uchazeče, jejichž možnosti
získat a udržet si zaměstnání jsou podstatně omezeny. Pro získání a udržení
zaměstnání jim nestačí využít jiných nástrojů, ale potřebují specializovanou osobní a
individuální pomoc druhé osoby/osob. Při určování rozsahu podporovaného
zaměstnávání se vychází z míry omezení možností uchazeče být nebo zůstat pracovně
začleněn. Součástí podporovaného zaměstnávání je také poskytování poradenství
zaměstnavateli, zejména v oblasti úpravy pracovních podmínek a prostředí pro
uchazeče.
(2) Podporované zaměstnávání pro uchazeče provádí agentura podporovaného
zaměstnávání na základě dohody s úřadem práce. Úřad práce může před uzavřením
dohody na agentuře požadovat doklad o kvalitě. Dokladem o kvalitě se rozumí
posudek o úrovni poskytování služeb podporované zaměstnávání, který je vystaven
nezávislým subjektem na základě místního šetření. Ministerstvo stanoví vyhláškou
standardy kvality podporovaného zaměstnávání.
(3) Dohoda podle odstavce 2 musí být uzavřena písemně. Obsah dohody stanoví
ministerstvo vyhláškou.
(4) Zařazení do podporovaného zaměstnávání uzavírá úřad práce s uchazečem písemnou
dohodu. Obsah dohody stanoví ministerstvo vyhláškou.
(5) Uchazeči, který pro získání a udržení zaměstnání využívá podporované zaměstnávání
a který není zabezpečen dávkami nemocenského pojištění, starobním důchodem nebo
nepobírá mzdu nebo náhradu mzdy, náleží po dobu využívání podporovaného
zaměstnávání na základě rozhodnutí úřadu práce hmotné zabezpečení při
rekvalifikaci. Hmotné zabezpečení při rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba
není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.
(6) Za účelem získání a udržení pracovního místa lze podporované zaměstnávání
kombinovat s dalším nástrojem podle §114 nebo 115.
Zdroj: IN – zpravodaj České unie pro podporované zaměstnání 2003 (číslo 2, str. 4)

Příloha 4: Průměrné měsíční náklady agentury pro podporované zaměstnávání
FORMIKA, o.s.
Cena v Kč pro
celou agenturu
3000,00

Cena v Kč pro
jednoho uživatele
142,86

Kancelářské potřeby

1500,00

71,43

Použitý výukový materiál

500,00

23,81

0,00

0,00

Ostatní materiálové náklady

1000,00

47,62

Přímé mzdy a odměny celkem:

88000,00

4190,48

Vlastní organizační činnost

49600,00

2361,90

Pracovní konzultanti
Pracovní asistenti
Dobrovolníci

38400,00
0,00
0,00

1828,57
0,00
0,00

Ostatní přímé náklady celkem:

42430,00

2020,48

30800,00

1466,67

630,00

30,00

cestovní náhrady pro PK 210,- Kč

10000,00

476,19

Služby spojené s nájmem

1000,00

47,62

40m2 á 250,- Kč
odpad, úklid společných prostor,
výtahy

Služby
Úprava webových stránek
Tiskové a grafické služby,
fotoslužby, inzerce, kopírování
Drobné stavební úpravy,
instalace, opravy

17850,00
0,00

850,00
0,00

2000,00

95,24

2000,00

95,24

Supervize

2100,00

100,00

Vzdělávání
Vedení účtu
Účetní služby
Pojištění majetku a zaměstnanců
Údržba počítačové sítě
Podíl režijních nákladů
Energie a voda
Poštovné
Telefon
Internet
Celkové náklady za jeden
měsíc
Zdroj: FORMIKA, o.s. 2004

3000,00
250,00
6500,00
500,00
1500
13500
1500
1000
10000
1000

142,86
11,90
309,52
23,81
71,43
642,86
71,43
47,62
476,19
47,62

164780,00

7846,67

Položka
Přímý materiál celkem:

Pohonné hmoty

Odvod na zdravotní a sociální
zabezpečení pracovníků
Cestovné pracovníků a
dobrovolníků
Nájemné

Poznámky
papír do tiskárny, psací potřeby, papír
na flipchart, toner do tiskárny,
kancelářský papír, atd.
papír, psací potřeby, papír na
flipchart, toner do tiskárny, atd.
spojovací materiál, hygienické a
úklidové prostředky
vedení 160 hodin 115,- Kč/hod. ,
organizační pracovník 75,-Kč/hod.
3 pracovní konzultanti 80,-Kč/hod.
160 hodin 50,-Kč/hod.

35% z všech přímých mezd

nábytek, kancelářská technika,
sanitární zařízení
individuální a rozvojová týmová pro
pracovní konzultanty
pouze pro pracovní konzultanty

elektřina, plyn, teplo, voda

Příloha 5: Odhad nákladů na zřízení agentury podporovaného zaměstnávání,
Česká republika, 2004
Název vybavení

Značka

Stolní počítač s klávesnicí
LYNX Office LD320
a myší
Windows Office SB
Kancelářský software
Edition
Windows XP
Operační systém
Professional
Monitor
Philips 107E21
Tiskárna s kopírkou
HP Officejet PSC 1215
(inkoustová)
Flipchart
Pracovní stůl
IKEA-Robin
Kancelářská židle
SITA
Telefon - mobilní
Siemens A57
Nástavec
IKEA
Police
IKEA-Enetri
Stůl do společenské
IKEA-Manne
místnosti
Lustr
IKEA-Pult
Panasonic KXTelefon - pevná linka
TS560CXW
Rychlovarná konvice
Bravo-Katka B740
Židle do společenské
IKEA - Herma
místnosti
Razítko
Trodat 4910
Laminátová podlaha
(cena za 1 m2)
Stolní lampa
Expressivo
Položení podlahy
(cena za 1 m2)
Umělohmotné zásuvky na
papíry
Koš na odpadky
Hrnečky
Boxy na ukládání složek
Zapojení telefonu
Celkem

Počet kusů
(nebo m2)

Cena za jeden kus s
Celková cena s DPH
DPH

3

9474,00

28422,00

1

6855,00

6855,00

1

3883,00

3883,00

3

2510,00

7530,00

1

2458,00

2458,00

1
3
3
1
1
2

2164,00
1990,00
1842,00
1749,00
1490,00
1490,00

2164,00
5970,00
5526,00
1749,00
1490,00
2980,00

2

1148,00

2296,00

2

499,00

998,00

1

466,00

466,00

1

449,00

449,00

6

339,00

2034,00

1
40
3
40

235,00
198,00
149,00
88,00

235,00
7920,00
447,00
3520,00

4

40,00

160,00

2
5
10
1

35,00
31,00
20,00
4000,00
43602,00

70,00
155,00
200,00
4000,00
91977,00

Zdroj: Vlastní odhad na základě cenových nabídek prodejců

Příloha 6: Výpočet čisté měsíční mzdy uživatele podporovaného zaměstnávání v ČŘ
Údaje potřebné k výpočtu výnosů z podporovaného zaměstnávání, Česká republika, 2004
Daně placené zaměstnancem přímo za mzdy
sociální pojištění
zdravotní pojištění

8%
4,50%

Daně placené zaměstnavatelem za zaměstnance
sociální pojištění
zdravotní pojištění

26%
9%

Nezdanitelná část základu daně (roční částka v Kč):
zaměstnanec s částečným invalidním důchodem
zaměstnanec s plným invalidním důchodem
držitel ZTP/P

7140
14280
50040

Zdroj:www.finance.cz

Údaje potřebné pro výpočet čisté mzdy zaměstnance, jehož hrubá mzda činí 4763 Kč
Zdravotní
Sociální pojištění Odečitatelné
pojištění
Základ Záloha Čistá Mzdové náklady
položky
daně
daně mzda zaměstnavatele
Zaměstna Zaměst Zaměstna Zaměst
celkem
vatel
nanec
vatel
nanec
Částečný
invalida
Plný
invalida

541

429

382

1239

3765

75

11,5

3828,75

6431

541

429

382

1239

4360

0

0

3840

6431

Držitel
ZTP/P

541

429

382

1239

7340

0

0

3840

6431

Plná
invalidita
+ držitel
ZTP/P

541

429

382

1239

8530

0

0

3840

6431

Zdroj:www.finance.cz

