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MOTTA 

Ukotvena v dokumentech UNESCO 

-OBČANÉ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM MAJÍ DLE ÚSTAVY PRÁVO NA ROVNOCENNÝ ŽIVOT 

VE SPOLEČNOSTI 

-INTEGRAČNÍ PROCESY MUSÍ BÝT STAVĚNY NA TRADIČNÍCH PRINCIPECH RODINY,  

MEZIGENERAČNÍ SOLIDARITY, A ŽIVOTA V PŘIROZENÉ KOMUNITĚ 

-STŘEDNÍ VZDĚLANÁ VRSTVA OZP JE NAPROSTO PRIORITNÍM CÍLEM A VIZÍ. TAK, JAKO 

KAŽDÁ SKUPINA OHROŽENÁ SOCIÁLNÍ EXKLUZÍ MUSÍ MÍT VE SPOLEČNOSTI STŘEDNÍ A VYŠŠÍ 

MENEŽMENT HÁJÍCÍ ZÁJMY CÍLOVÉ SKUPINY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ JE TAKÉ ZAJIŠTĚNÍ POTŘEB NEJVÍCE OHROŽENÝCH OSOB (LIDÍ 

S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM), JEJICHŽ PRÁVA MOHOU BÝT 

NEDOSTATKEM ODPOVÍDAJÍCÍCH SLUŽEB OHROŽENA 

NÁŠ VÝCHOZÍ BOD 

-VŠECHNY PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY JSOU ZALOŽENY PRO EKONOMICKOU 

PROSPERITU A NE PRIORITNĚ ZAMĚSTNÁVAT OZP 

 

 

 



 

 

Zákonná povinnost firem k zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením. 

Povinnosti zaměstnavatelům ukládá zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který doznává s účinností od 
1.1.2012 zatím nejhlubší změny u nástrojů podpory zaměstnanosti (část III.) při zaměstnávání osob zdravotně 
postižených (OZP) za dobu celé dosavadní platnosti. Nové znění i s komentářem je dostupné zde. 

Okruh povinných 
Od 1.1.2002 je povinností zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením ve výši povinného podílu. 

Výše povinného podílu 
Povinný podíl zdravotně postižených osob zákon stanovuje ve výši 4 % z celkového počtu zaměstnanců (§ 81 
odst. 1). 
Povinný podíl se počítá z celkového počtu zaměstnanců organizace. Neurčuje se tedy dílčím způsobem podle 
jednotlivých pracovišť. 
Zákon připouští tři možnosti splnění podmínky povinného podílu. 

Výpočet povinného podílu 
Rozhodující je průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců ve sledovaném roce. Určení doby započítávané 
a nezapočítávané, resp. výpočet celkového ročního fondu pracovní doby je upravena zvláštní metodikou. 
Pravidla pro příslušné výpočty vztahující se k povinnému podílu zaměstnanců se zdravotním postižením 
(počet zaměstnanců, zápočet náhradním plnění atd.) upravuje podrobně novela vyhlášky č. 518/2004 Sb. 

Výpočet při náhradním plnění 
Při výpočtu povinného podílu pomocí náhradního plnění dle odst. 2 písm. b) vyhlášky není možno započítat 
osoby se ZP s TZP (III. stupeň invalidity) třikrát jako tomu bylo před 1.1.2012. Tento přístup vychází z § 11 
vyhlášky. Metodický výklad k vyhlášce od MPSV ČR je uveden zde. 
 

Plnění povinného podílu 
Zákon dává podle § 81 odst. 2 zaměstnavateli tři možnosti plnění povinného podílu, které lze vzájemně 
kombinovat. 

1. Přímé zaměstnávání osoby se ZP. V takovém případě se osoba se ZP s TZP započítává 3x. Statut osoby se ZP je 
dán rozhodnutím ČSSZ a nelze ho zaměňovat s průkazkami ZTP vydanými pro jiné účely. 

2. Zákonným odvodem výši 2,5 násobku průměrné mzdy stanovené zvláštním právním předpisem. Konkrétní 
částka se mění pro každý rok a vyhlašuje se vždy ve IV. čtvrtletí kalendářního roku. 

3. Možnost započíst ekvivalent odebrané produkce (výrobků, služeb), který je možno považovat za tzv. 
"náhradní plnění". Tento ekvivalent se nově stanovuje ve výši sedminásobku průměrné mzdy. 

 

Pravidla náhradního plnění 
Prováděcí vyhláška č. 518/2004 Sb. dovoluje zaměstnavateli do plnění povinného podílu započíst náhradním 
plněním pouze takový počet osob se ZP, které dodavatel skutečně zaměstnával. Takovým dodavatelem může 
být jen zaměstnavatel zaměstnávající více než 50 % zdravotně postižených osob. Novela nově nerozlišuje, zda 
se jedná o privátní sektor nebo o zaměstnavatele zřizovaného státem, více zde. 

Výpočet náhradního plnění 
Počet osob, které si zaměstnavatel započte do plnění povinného podílu jako náhradní plnění podle odst. 2 
písm. b) vyhlášky se rovná podílu objemu tržeb za odebrané a zaplacené výrobky či služby ve sledovaném 
roce bez DPH a hodnoty sedminásobku průměrné měsíční mzdy za 1. - 3. čtvrtletí sledovaného/posuzovaného 
roku stanovené zvláštním předpisem. 

http://www.nahradniplneni.cz/index.php/mnu-legislativa/9-zakon-o-zamestnanosti
http://www.nahradniplneni.cz/index.php/mnu-legislativa/10-vyhlaska-518-2004
http://www.nahradniplneni.cz/index.php/mnu-legislativa/6-vyklad-k-81
http://www.nahradniplneni.cz/index.php/mnu-legislativa/6-vyklad-k-81


 

Poskytovatelé náhradního plnění 
Od roku 2012 již nelze považovat za zaměstnavatele s více než 50 % OZP chráněné dílny, které jsou součástí 
neziskové organizace, charity nebo jiného zaměstnavatele, pokud celá organizace nedosahuje nejméně 50% 
podílu zaměstnaných OZP. Chráněná pracovní dílna jako pojem a nástroj APZ  k 1.1.2012 zaniká. 
 

Další povinnosti zaměstnavatelů 
Zaměstnavatelé jsou podle § 80 zákona dále povinni: 

 rozšiřovat podle svých podmínek a ve spolupráci s lékařem závodní preventivní péče možnost 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením individuálním přizpůsobováním pracovních míst 
a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, 

 spolupracovat s Úřadem práce při zajišťování pracovní rehabilitace, 
 vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením s údaji o důvodu, na základě kterého 

byla uznána osobou se zdravotním postižením, 
 vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením. 

 

PRO PŘEDSTAVU ČÍSLA PRO ROK 2015 

 

Průměrná měsíční mzda za 1. - 3. Q 2014 

Český statistický úřad zveřejnil údaj o průměrné měsíční mzdě za 1. - 3. čtvrtletí 2014, jejíž hodnota je 
základem pro výpočet násobků v rámci části III. zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pro rok 2015. 
  
Hodnota průměrné mzdy za 1. - 3. Q 2014                               25 179,- 
2,5násobek 62 948,- 
7násobek 176 253,- 
36násobek 906 444,- 

Čísla znamenají: 

2.5 krát je povinnost odbodu pokud nezaměstnává ani nebere náhradní plnění 

7 násobek je cena, za kterou si odběratel odepíše jednoho OZP, pokud bere náhradní plnění 

36 násobek je maximální hodnota faktury pro dodavatele na jednoho OZP v rámci Náhradního plnění 

 
Firma 1. WITOS s.r.o. je také koordinátorem v oblasti poskytování tkz. Náhradního plnění. Pokud 
daná firma a veřejná správa má zájem koupit v tomto režimu konkrétní výrobek nebo službu, jsme 
schopni splnit i tento požadavek. Naše databáze obsahuje množství těchto výrobců či poskytovatelů 
služeb a pokrývá z 95% celý sortiment dle Národní soustavy povolání. Navíc můžeme poskytnout 
relevantní informace o jak přijatých nových legislativních změnách tak hlavně i připravovaných což 
může být velmi velká výhoda pro tuto konkrétní firmu z hlediska konkurence schopnosti. 
 
 
 
 
Naše firma je jednou z mála, která propaguje tkz. Procesní zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením. Viz následující schéma: 
 

http://www.azzp.cz/informace/prumerna-mesicni-mzda-za-1-3-q-2014


 

 
 
 

 

 

Procesní zaměstnávání je způsob jak realizovat zaměstnávání osob se zdravotním postižením  
založený na uplatnění odborných znalostí jednotlivých OZP. Firma  a veřejná správa má pak 
možnost tyto pracovníky zaměstnat i na vyšších odborných pozicích. V  případě dohody 
s konkrétní firmou pak můžeme tyto jednotlivce OZP vyhledávat. Samozřejmostí je i určitá 
záruka za skutečnou odbornou zdatnost těchto jedinců OZP.  

 
 
 

NAŠE NABÍDKA 

Premisy, ze kterých vychází naše nabídka 

1. Naše komplexní nabídky musí být řešením zásadně v černých číslech tj. ekonomicky výhodná. 

(firmy jsou pro ekonomickou prosperitu a nejsou a priori charitou)  

2. Dáme firmě a veřejné správě základní znalost: na které pracovní pozici může pracovat osoba se 

zdravotním postižením a s jakým postižením 



 

3. Firmě a veřejné správě pomůžeme hledat odpovídající pracovníky na jednotlivé pozice. (Víme o 

základním omylu, že pracovníky OZP najdeme na UP) 

4. Firma a veřejná správa by ráda zaměstnávala OZP, ale neví jak začít a hlavně nezná znalostní 
potenciál OZP (firmy si myslí, že OZP jsou pouze pro vrátné a jiné jednoduché profese) 
 

NABÍDKA SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ ZÁKLADNÍCH MODULŮ.  

Každý modul má svoji samostatnou smlouvu a zákazník si může vybrat, které části má zájem 

realizovat. 

 

1- Audit pracovních pozic ve firmě. 

Základní část naší nabídky. Firmě a veřejné správě vypracujeme komplexní analýzu všech 

pracovních pozic, které jsou v daném právním subjektu. Na výstupu auditu je velmi cenná informace 

o tom, zda na dané pozici je možno zaměstnat osobu se zdravotním postižením a s jakým 

postižením. Součásti analýzy je i návrh na změnu prostředí kdy by zaměstnanost OZP byla možná. 

Všechny kroky jsou prováděny v souladu s Národní soustavou povolání. Neméně je důležitá 

informace o tom že daný audit je výchozím krokem k připravované změně zákona o zaměstnanosti 

435/2004 §81 kdy bude zaveden certifikovaný poskytovatel a odběratel tkz. Náhradního plnění. 

Náš audit také vychází z předpokladu zájmu firmy o optimalizaci personální politiky firmy. 

Cena základního auditu vychází ze základní ceny v rozmezí 600 - 800,- Kč na jednu pracovní pozici. 

Příklad postupu: 

1- Firma a veřejná správa dodá firmě 1. WITOS seznam všech pracovních míst včetně 
odloučených pracovišť. 

2- 1. WITOS provede teoretickou kategorizaci v souladu s Národní soustavou povolání 
3- Klíčová aktivita je samotný audit na místě. Skupina sestávající se z proškolených a odborně 

znalých samotných osob se zdravotním postižením (ve skupině je vždy zástupce 
jednotlivých druhů postižení), provede šetření na místě. 

4- Pracovní skupiny vyplní speciální monitorovací protokoly (po ukončení zůstávají originály 
v majetku firmy). 

5- Po skončení auditu bude po domluvě s vedením firmy zpracována data tak, aby vyhověla 
práci personálního oddělení. 

6- Výsledky auditu budou sloužit i jako zdroj informací pro základní orientaci firmy, kde a jaký 
druh postižení může ve firmě, na té či oné pracovní pozici pracovat. 

7- Výsledky auditu budou poskytnuty i Hospodářské komoře jako Pilotní audit. 
 



 

 
 

Vzor tabulky pro základní rozdělení pracovních míst dle možnosti zaměstnání OZP 
Firma 1.WITOS má vypracované podrobné monitorovací protokoly tak aby vystihly všechny 
podrobnosti daného pracovního místa a bylo vše v souladu s Národní soustavou povolání 

2- Organizačně poradenská nabídka. 

1- Druhá část nabídky navazuje na první základní audit. 
2- Vycházíme z předpokladu, že firma nemá ani zájem ani možnosti hledat mezi OZP 

pracovníky s odpovídajícími odborně morálními vlastnostmi vhodnými pro obsazení 
jednotlivých pozic. 



 

3- Navíc dochází k fatálnímu omylu kdy firmy (i na popud státní správy) hledají pracovníky 
OZP na Úřadech práce. S velkou jistotou hraničící s jistotou tam ale žádného neobjeví. Na 
UP totiž jsou vesměs OZP, kteří ani nemají zájem pracovat. Legislativa některé OZP 
doslova neumožňuje registrovat na UP jako uchazeče o zaměstnání. Navíc na UP jsou 
OZP, kteří dlouhodobě nikdy nepracovali a tím ztrácejí pracovní návyky až do stádia 
nemožnosti nápravy. Prostě veřejné finanční prostředky investované do nekonečného 
kolotoče rekvalifikací u těchto OZP jsou jednoznačně vyhozené peníze. 

4- Naše nabídka spočívá v tom, že máme podchycený v databázi určitý znalostní potenciál 
osob se zdravotním postižením. Takže Ti správní potencionální pracovníci jsou vesměs 
doma nebo v rehabilitačních ústavech. Velmi důležité je také sledování a on-line 
komunikace s těmi subjekty kde jsou OZP v počátečních stadiích léčby. Nesmíme je 
pustit do období depresí. 

5- Z naší nabídky tedy plyne možnost individuálně vybrat vhodné pracovníky, za něž i po 
odborné stránce ručíme. Všechny aktivity probíhají v souladu s Národní soustavou 
povolání. 

Cena za jednoho doporučeného pracovníka je vysoce individuální, protože záleží na 

pracovní pozici a odbornosti nutné zabezpečit u potencionálního pracovníka OZP.  

Cena se pohybuje v rozmezí 2 až čtyř měsíčních platů daného pracovníka. 

 

3-Komplexní servis firmě pro zavedení CSR. 

Sociální zodpovědnost firem je mezinárodní strategie, která definuje a upravuje chování firmy 

v sociální oblasti. V ČR je velký problém, že tato strategie není přesně definovaná v legislativě a tak 

dochází často ke zneužívání této mezinárodní značky. Mnohdy za úplatu je vystaven certifikát, který 

ale nemá mezinárodní platnost. Firma 1.WITOS nabízí firmě akreditované konzultace vedoucí 

k udělení mezinárodní jakostní normy ISO 26000, nebo SA  8000,   které problematiku CSR řeší. 

Vymezení konceptu CSR  
Společenská odpovědnost není jen firemní filantropií či širším záběrem firmy v public relations. Je 
postavena na třech vzájemně provázaných pilířích – ekonomickém, environmentálním a 
společenském (sociálním). Optimální je využití a vzájemné provázání všech tří oblastí. 
Koncept CSR je založen na dobrovolnosti a nemá striktně vymezené hranice. Dává tak prostor široké 
diskusi i velmi širokému chápání a interpretaci těchto principů jednotlivými zájmovými skupinami. 
Existuje celá řada definic a přístupů k vymezení CSR. 
Většina z nich požaduje po organizaci, aby se chovala společensky zodpovědně k zaměstnancům, 
zákazníkům, dodavatelům, místním komunitám, životnímu prostředí. Přitom ale je třeba si 
uvědomit, že primárním cílem podnikání zůstává tvorba zisku pro vlastníky. Proto i aktivity spojené 
se sociálně zodpovědným chováním se musí organizaci vyplatit. 
V současnosti je už zřejmé, že odpovědné a etické chování ovlivňuje postavení organizací na trhu, 
jejich schopnost konkurence a v neposlední řadě i zisk. 
CSR (Společenská odpovědnost firem) je tedy koncept dobrovolné angažovanosti firmy při 
zvažování sociálních a ekologických otázek. Jinými slovy, společenská odpovědnost firem je 
dobrovolná snaha zapojit sebe i své stakeholdery do aktivit příznivě působících na životní prostředí, 
zaměstnance i zákazníky. 

CSR je v zásadě způsob podnikání - a při správné aplikaci může být prostředkem pro rozvoj 

podnikání a získání konkurenční výhody. Pro představu uvádíme konkrétní definice a oblasti, 

kterých se týká CSR. 



 

1,CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických 
hledisek do každodenních firemních operací a interakcí 
s firemními stakeholders.1 (Evropská unie, Zelená kniha 
2001) 
 
2, CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde, nad 
rámec etických, zákonných, komerčních a společenských 
očekávání. (Nevládní organizace Business for Social 
Responsibility) 

3, CSR je kontinuální závazek podniků chovat se eticky 
a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat 
o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, 
stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku. 
(World Business Council for Sustainable Development, 
1997) 

 

Co se vyžaduje v rámci CSR: 
CSR v ekonomické oblasti 
• kodex podnikatelského chování firmy 
(příp. etický kodex) 
• transparentnost 
• uplatňování principů dobrého řízení 
(corporate governance) 
• odmítnutí korupce 
• vztahy s akcionáři (shareholders dialogue) 
• chování k zákazníkům / spotřebitelům 
• chování k dodavatelům 
• chování k investorům 
• ochrana duševního vlastnictví 
CSR v sociální oblasti 
• firemní filantropie 
• dialog s tzv. stakeholders  
• zdraví a bezpečnost zaměstnanců 
• rozvoj lidského kapitálu 
• dodržování pracovních standardů, zákaz dětské práce 

 

 

SHRNUTÍ: 

Tato krátká a stručná nabídka neobsahuje detailní informace o detailech realizace. Tyto budou 

upřesněny po dohodě s konkrétní firmou. 

 

Schéma naznačuje náš postup při vyhledávání jedinců odborně kompetentních OZP. 



 

Zjednodušeně lze napsat tyto tři základní body: 

1. krok jsi motivovaný a chceš vůbec pracovat? 

2. ukaž své znalosti 

3. konkrétní a přímo mířené další vzdělávání a umístění do databáze 1.WITOS 
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