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PROÈ ZAMÌSTNÁVAT OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (OZP)
Lidé se zdravotním postižením mohou odvádìt stejnì kvalitní práci,
jako vaši ostatní zamìstnanci.

Zamìstnávání osob 

se zdravotním postižením 

ZÍSKÁTE MOTIVOVANÉ A STÁLÉ ZAMÌSTNANCE, KTEØÍ UVÍTAJÍ
I ZKRÁCENÉ PRACOVNÍ ÚVAZKY:
Zamìstnanci se zdravotním postižením jsou v pøevážné vìtšinì 
stálými a loajálními zamìstnanci. Tito zamìstnanci jsou èasto 
k práci velmi motivovaní, základní motivací je zaøazení do 
pracovního procesu.
Zamìstnanec se zdravotním postižením èasto hledá práci na 
zkrácený pracovní úvazek, je tedy možné domluvit se na nižším 
pracovním úvazku dle potøeb zamìstnavatele.

UDÌLÁTE DOBROU VÌC - umožníte lidem se zdravotním 
postižením zaøadit se do spoleènosti, vést bìžný život.

PODPOØÍTE POZITIVNÍ ATMOSFÉRU NA PRACOVIŠTI, PERSONÁLNÍ 
DIVERZITU, DOBRÉ JMÉNO VAŠÍ FIRMY:
Zamìstnáním OZP zvyšujete dobré jméno své firmy, v souladu 
s konceptem CSR (Spoleèenská odpovìdnost firem) v oblasti 
zamìstnávání. 
Zamìstnanec se zdravotním postižením pùsobí na atmosféru 
na pracovišti (tolerance, uvìdomìní si hodnot, apod.) a zvyšuje 
nutnou diverzitu týmu.
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FINANÈNÍ VÝHODY

SPLNÍTE ZÁKONEM STANOVENOU POVINNOST ZAMÌSTNÁVAT OZP:
Podle § 81 zákona o zamìstnanosti má každý zamìstnavatel s více
než 25 zamìstnanci povinnost zamìstnávat OZP, a to ve výši 
povinného podílu 4 % z celkového poètu zamìstnancù. 
Zamìstnavatel, který tuto povinnost splní zamìstnáním OZP, 
nemusí odebírat výrobky a služby od firem zamìstnávajících více
než 50 % zamìstnancù, kteøí jsou osobami se zdravotním 
postižením (tzv. náhradní plnìní), ani odvádìt povinné èástky do
státního rozpoètu (za 1 OZP cca 61 tis. Kè).

ZÍSKÁTE SLEVU NA DANI:
Podle § 35 zákona o daních z pøíjmù èiní roèní sleva na 
dani pro zamìstnavatele 18 tis. Kè za každého zamìstnance 
se zdravotním postižením a 60 tis. Kè za každého 
zamìstnance s tìžším zdravotním postižením. 

MÙŽETE ZÍSKAT FINANÈNÍ PØÍSPÌVKY OD ÚØADU PRÁCE 
PODLE ZÁKONA O ZAMÌSTNANOSTI:

- podporu zamìstnávání OZPpøíspìvek n  pro zamìstnavatele, 
kteøí zamìstnávají více než 50 % OZP z celkového poètu svých 
zamìstnancù na chránìných pracovních místech (§ 78) 

a 

- zøízení chránìného pracovního místa
 èásteènou úhradu provozních nákla-

dù

pøíspìvek na  pro
OZP (§ 75) nebo pøíspìvek na  

 na toto chránìné pracovní místo (§ 76)

MÙŽETE ZÍSKAT DALŠÍ PØÍSPÌVKY V RÁMCI NÁSTROJÙ A OPATØENÍ 
AKTIVNÍ POLITIKY ZAMÌSTNANOSTI PODLE ZÁKONA O ZAMÌSTNANOSTI:
- vìøejnì prospìšné práce

- spoleèensky úèelné pracovní místo

- zapracování / pøípravu k práci OZP 

p

p

p

øíspìvek na krátkodobé  pro uchazeèe
o zamìstnání vedené na Úøadu práce, pøíspìvek na mzdové nákla-
dy (§ 112) 

øíspìvek na  pro uchazeèe 
o zamìstnání vedené na Úøadu práce, pøíspìvek na mzdové 
náklady nebo na zøízení tohoto pracovního místa (§ 113)

øíspìvek na (§ 73, § 116)



POVINNOSTI ZAMÌSTNAVATELÙ VE 
VZTAHU K ZAMÌSTNÁVÁNÍ OZP

FIRMA S VÍCE NEŽ 25 ZAMÌSTNANCI MÁ POVINNOST ZAMÌSTNÁVAT 
ZDRAVOTNÌ POSTIŽENÉ OBÈANY:
Podle § 81 zákona o zamìstnanosti mùže zamìstnavatel tuto 
povinnost plnit tøemi zpùsoby: zamìstnáním OZP v pracovním 
pomìru, odbìrem výrobkù a služeb nebo odvodem do státního 
rozpoètu, pøièemž je možné tyto zpùsoby vzájemnì kombinovat.

ZAMÌSTNAVATELÉ JSOU PODLE § 80 ZÁKONA O ZAMÌSTNANOSTI 
POVINNI:
-rozšiøovat

možnost zamìstnávání OZP
 podle svých podmínek a ve spolupráci s lékaøem zá-

vodní preventivní péèe  individuálním 
pøizpùsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhra-
zováním pracovních míst pro OZP
-spolupracovat pøi zajiš�ování pracovní reha-
bilitace pro OZP
- evidenci zamìstnávaných OZP
- evidenci pracovních míst

 s Úøadem práce 

vést 
vést  vyhrazených pro OZP 

ÚPRAVA PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ PRO OZP, 
KOMUNIKACE S OZP

ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ MÙŽE BÝT RÙZNÉHO DRUHU:
-
-
-

tìlesné postižení
zrakové postižení
sluchové postižení

-sociální zaøízení, WC: oznaèení, pøístupnost, technické 
parametry

-vnitøní nemoci-
-
-

mentální postižení
duševní onemocnìní
kombinované postižení

ÚPRAVY PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ ZAHRNUJÍ MNOHO ASPEKTÙ, 
VŽDY JE TØEBA VYCHÁZET Z POTØEB KONKRÉTNÍ OSOBY:
-
-
-

-

doprava do zamìstnání: orientace, pøístupnost, parkování
vstup do budovy: oznaèení, technické parametry
výtahy, schody, pohyb na chodbách, dveøe: oznaèení, pøístupnost, 

technické parametry
vlastní pracovní místo, technické vybavení



-zázemí - jídelna a ostatní: oznaèení, pøístupnost, technické 
parametry
Podrobnìjší informace mùžete najít napø. na webových stránkách:
http://www.asistence.org/sites/default/files/files/broz%CC%8C.pdf
http://www.filipiova.cz/publikace/projektujeme_bb.html
http://ligavozick.skynet.cz/ip/bariery.php

PØI KOMUNIKACI S OZP JE NÌKDY TØEBA ZOHLEDNIT DRUH A STU-
PEÒ ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ A PØIZPÙSOBIT ZPÙSOB SDÌLOVÁNÍ 
TAK, ABY BYLA KOMUNIKACE PRO OZP SROZUMITELNÁ.

-
-
-

nepodléhat pøedsudkùm
zachovávat lidskou dùstojnost
pøi komunikaci omezovat rušivé 

  a rozptylující vlivy prostøedí

Základní principy:

Pro pøekonání komunikaèních bariér se osvìdèuje také zá-
kladní seznámení celého pracovního kolektivu s problemati-
kou zdravotního postižení.

http://www.nrzp.cz/poradenstvi-sluzby/desatero-pro-komunikaci-s-ozp.html 
http://www.free-art.cz/diverzitaproozp/casti/part_4_cz.html
http://www.asistence.org/sites/default/files/files/broz%CC%8C.pdf

Webové stránky týkající se tohoto tématu, napø.:

SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA
-
-
-
-
-

zákon è. 435/2004 Sb., o zamìstnanosti
vyhláška è. 518/2004 Sb., k zákonu o zamìstnanosti
zákon è. 262/2006 Sb., zákoník práce
zákon è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù
vyhláška è. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích

zabezpeèujících bezbariérové užívání staveb
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