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Anotace 

Bakalá�ská práce se zabývá procesem p�ijímání zam�stnanc�. Nabízí kompletní p�ehled 

povinností zam�stnavatele související s procesem p�ijímání zam�stnanc� a obsahuje 

metodiku pro usnadn�ní celého procesu. Bakalá�ská práce se zam��uje na výhody 

spojené se zam�stnáním zdravotn� postižených osob. 

Klí�ová slova 
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Annotation 

The bachelor's thesis deals with the process of recruitment. It offers the complete 

summary of the employer's duties and also contains the methodology of the facilitation 

of the whole process. The bachelor's thesis focuses on benefits associated with 

employing handicapped people.
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ÚVOD 

Pokud se zam�stnavatel s rozvojem své spole�nosti rozhodne p�ijmout nového 

zam�stnance, dochází v jejím vývoji k ur�itému zvratu. P�ijetí nového zam�stnance 

vyžaduje ze strany zam�stnavatele spln�ní celé �ady povinností. Bude se na n�j 

vztahovat �ada pracovn�právních p�edpis�, zákoníkem práce po�ínaje a vyhláškami 

ministerstev kon�e.  

Cílem mé bakalá�ské práce je p�edevším usnadn�ní �inností zam�stnavatele, jež 

souvisejí s procesem p�ijímání zam�stnanc� a to tak, aby zam�stnavatel neopomn�l 

žádnou ze svých povinností vztahující se k orgán�m státní správy a rovn�ž aby 

nedocházelo k porušování práv zam�stnanc�. Dle mého názoru jsou nedostatky ze 

strany zam�stnavatele a nepln�ní jeho povinností �asto rozdílné v závislosti na velikosti 

zam�stnavatelského subjektu. U velkého zam�stnavatele je p�ijímací proces pln�

v kompetenci personálního odd�lení, kdežto u malého zam�stnavatele se tento proces 

�eší prakticky od stolu.  

Bakalá�ská práce je rozd�lena na dva tématické okruhy. První �ást práce je zam��ena 

p�edevším na malé a st�ední zam�stnavatele, kte�í zde naleznou souhrn relevantních 

právních p�edpis� a ustanovení z r�zných oblastí zabývajících se problematikou 

p�ijímání zam�stnanc�. U t�chto drobných zam�stnavatel� je proces p�ijímání nových 

zam�stnanc� zpravidla ojedin�lou záležitostí, proto tento soubor právních p�edpis� lze 

jednoduše použít a alespo� rámcov� z n�j �erpat v p�ípad� novelizací a zm�n zákona. 

Praktická �ást práce se zam��uje na konkrétní zákonnou povinnost, kdy zam�stnavatel 

zam�stnávající 25 a více zam�stnanc� musí plnit tzv. povinný podíl osob se zdravotním 

postižením na celkovém po�tu zam�stnanc�. Konkrétnímu zam�stnavateli tak nabízí na 

míru sestavený návrh na p�ijetí osob zdravotn� postižených do pracovního pom�ru a 

p�ehled výhod a úspor, jež zam�stnavateli plynou z tohoto úkonu. Tato �ást bude 

zasahovat p�edevším do problematiky právní a taktéž da�ové. 

D�ležitým aspektem a zna�nou motivací pro vypracování p�ehledu možných 

zvýhodn�ní a úspor pro m� byla p�edevším osobní zkušenost z kruhu rodinného, kdy 

m�j p�íbuzný „s nálepkou“ zdravotn� postižený naráží na úskalí a neochotu 
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zam�stnavatel� p�ijímat do pracovního pom�ru osoby se zdravotním postižením. Pomoc 

rizikovým skupinám lidí p�i hledání práce je však sou�ástí �ady program� aktivní 

politiky zam�stnanosti. Zam�stnavatelé se však �asto zam�stnání lidí, které omezuje 

jejich zdravotní stav, bojí. P�itom uzavírání pracovních smluv se zdravotn� postiženými 

se �ídí zákoníkem práce a není z n�j vylou�ena ani zkušební doba, ani pracovní pom�r 

na dobu ur�itou. Omezujícím faktorem však m�že být povinnost zam�stnavatele 

p�izp�sobit pracovní podmínky stavu tohoto zam�stnance. Pokud by tak neu�inil 

v�dom�, mohlo by být jeho chování posuzováno jako nep�ímá diskriminace. 

Další hybnou silou pro vytvo�ení této práce bylo také krédo Fakulty podnikatelské, 

které zní „Prosperita a lidskost“. V oblasti podnikatelské nejde totiž vždy jen o 

prosperitu a ziskovost, ale také lidskost, kdy si i lidé znevýhodn�ní svým zdravotním 

stavem zaslouží dostat p�íležitost ke své seberealizaci a zapojení se do pracovního 

procesu s pocitem vlastní užite�nosti. Pro zdravotn� postižené osoby totiž není 

zam�stnání jen p�edm�tem obživy, ale i prost�edkem vlastní seberealizace. 

Každý �lov�k má právo na svobodnou volbu povolání a získávání prost�edk� pro své 

životní pot�eby. Lidé se zdravotním postižením mají stejná práva jako ostatní ob�ané a 

mají právo na zvláštní pracovní podmínky a na pomoc p�i p�íprav� na zam�stnání. Proto 

jim neupírejme možnost zam�stnání, která by je vy�le�ovala ze spole�nosti. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Pracovní právo 

Mezi hlavní prameny pracovního práva pat�í Ústava �R, Listina základních práv a 

svobod a zákon �. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Zákoník práce upravuje: 

a) právní vztahy vznikající p�i výkonu závislé práce mezi zam�stnanci a 

zam�stnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovn�právními, 

b) právní vztahy kolektivní povahy. Právní vztahy kolektivní povahy, které 

souvisejí s výkonem závislé práce, jsou vztahy pracovn�právními, 

c) n�které právní vztahy p�ed vznikem pracovn�právních vztah� podle písmena a). 

Zákoník práce také zapracovává p�íslušné p�edpisy Evropských spole�enství. 

Práva nebo povinnosti v pracovn�právních vztazích mohou být upravena odchyln� od 

zákoníku práce, jestliže to tento zákon výslovn� nezakazuje nebo z povahy jeho 

ustanovení nevyplývá, že se od n�j není možné odchýlit. Odchýlení ve prosp�ch 

zam�stnance je možné vždy. V pracovn�právních vztazích je vykonávána závislá práce. 

Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nad�ízenosti zam�stnavatele a 

pod�ízenosti zam�stnance, se považuje výlu�n� osobní výkon práce zam�stnance pro 

zam�stnavatele, podle pokyn� zam�stnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo 

odm�nu za práci, v pracovní dob� nebo jinak stanovené nebo dohodnuté dob� na 

pracovišti zam�stnavatele, pop�ípad� na jiném dohodnutém míst�, na náklady 

zam�stnavatele a na jeho odpov�dnost. Závislá práce m�že být vykonávána výlu�n� v 

pracovn�právním vztahu podle zákoníku práce, není-li upravena zvláštními právními 

p�edpisy[25]. 

1.1.1 Pracovn�právní vztahy 

Mezi zam�stnanci a zam�stnavateli vznikají pracovn�právní vztahy. 

Pracovn�právní vztahy zpravidla vznikají nejd�íve od uzav�ení pracovní smlouvy, 

dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní �innosti, a zakládá-li se pracovní 

pom�r zam�stnance volbou nebo jmenováním, nejd�íve od jeho zvolení nebo 

jmenování. 
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Zam�stnavatelé jsou povinni zajiš�ovat rovné zacházení se všemi zam�stnanci, pokud 

jde o jejich pracovní podmínky v�etn� odm��ování za práci a jiných pen�žitých pln�ní a 

pln�ní pen�žité hodnoty, odbornou p�ípravu a p�íležitost dosáhnout funk�ního nebo 

jiného postupu v zam�stnání. V pracovn�právních vztazích je zakázána p�ímá i nep�ímá 

diskriminace[25].  

1.1.2 Ú�astníci pracovn�právních vztah�

Pracovn�právní vztahy podle zákoníku práce mohou vzniknout jen se souhlasem 

fyzické osoby a zam�stnavatele. 

Zam�stnavatel nesmí zam�stnance jakýmkoliv zp�sobem postihovat nebo 

znevýhod�ovat proto, že se zákonným zp�sobem domáhá svých práv a nárok�

vyplývajících z pracovn�právních vztah�. 

Dojde-li v pracovn�právních vztazích k porušování práv a povinností vyplývajících z 

rovného zacházení nebo k diskriminaci, má zam�stnanec právo se domáhat, aby bylo 

upušt�no od tohoto porušování, aby byly odstran�ny následky tohoto porušování a aby 

mu bylo dáno p�im��ené zadostiu�in�ní. 

Pokud byla ve zna�né mí�e snížena d�stojnost zam�stnance nebo jeho vážnost na 

pracovišti a nebylo posta�ující zjednání nápravy, má právo na náhradu nemajetkové 

újmy v pen�zích. Výši náhrady ur�í soud s p�ihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k 

okolnostem, za nichž k porušení práv a povinností došlo[25]. 

Zam�stnavatelé 

Zam�stnavateli mohou být právnické nebo fyzické osoby, které zam�stnávají fyzické 

osoby v pracovn�právních vztazích. Zam�stnavatelé vystupují v pracovn�právních 

vztazích svým jménem a mají odpov�dnost vyplývající z t�chto vztah�.  

Zam�stnavatelé jsou povinni pe�ovat o vytvá�ení a rozvíjení pracovn�právních vztah� v 

souladu se zákoníkem práce, s ostatními právními p�edpisy a s dobrými mravy.  

Zp�sobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti v pracovn�právních vztazích jako 

zam�stnavatel vzniká narozením. Zp�sobilost fyzické osoby vlastními právními úkony 

nabývat práv a brát na sebe povinnosti v pracovn�právních vztazích jako zam�stnavatel 

vzniká dosažením 18 let v�ku[25]. 
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Zam�stnavatel 

a) nesmí p�enášet riziko z výkonu závislé práce na zam�stnance, 

b) musí zajistit rovné zacházení se zam�stnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace 

zam�stnanc�, 

c) musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných pen�žitých 

pln�ní a pln�ní pen�žité hodnoty, pop�ípad� odm�ny za stejnou práci a za práci stejné 

hodnoty, 

d) musí poskytovat zam�stnanci informace v pracovn�právních vztazích a zajiš�ovat 

projednání s ním, 

e) musí seznamovat zam�stnance s kolektivní smlouvou a vnit�ními p�edpisy, 

f) nesmí zam�stnanci za porušení povinnosti vyplývající mu z pracovn�právního vztahu 

ukládat pen�žní postihy ani je od n�ho požadovat; to se nevztahuje na škodu, za kterou 

zam�stnanec odpovídá, 

g) nesmí požadovat ani sjednat zajišt�ní závazku v pracovn�právním vztahu, s výjimkou 

konkuren�ní doložky a srážek z p�íjmu z pracovn�právního vztahu, 

h) m�že do�asn� p�id�lit zam�stnance k výkonu práce k jiné právnické nebo fyzické 

osob� (agentura práce), s výjimkou p�ípad� prohlubování nebo zvyšování kvalifikace u 

jiné právnické nebo fyzické osoby. 

Zam�stnanec v pracovním pom�ru má právo na p�id�lování práce v rozsahu stanovené 

týdenní pracovní doby, s výjimkou kratší pracovní doby nebo konta pracovní doby, 

jakož i na rozvržení pracovní doby p�ed zahájením práce. 

Zam�stnanec v dalším pracovním pom�ru nebo na základ� dohod o pracích konaných 

mimo pracovní pom�r u téhož zam�stnavatele nem�že vykonávat práce, které jsou 

stejn� druhov� vymezeny[25].  

Zam�stnanci 

Zp�sobilost fyzické osoby mít v pracovn�právních vztazích práva a povinnosti a 

zp�sobilost vlastními právními úkony nabývat t�chto práv a brát na sebe tyto povinnosti 

obecn� vzniká dnem, kdy fyzická osoba dosáhne 15 let v�ku; zam�stnavatel však s ní 

nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by p�edcházel dni, kdy tato fyzická 

osoba ukon�í povinnou školní docházku. 
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Práce fyzických osob ve v�ku do 15 let nebo starších 15 let do skon�ení povinné školní 

docházky je zakázána s výjimkou um�lecké, kulturní, reklamní nebo sportovní �innosti. 

Zam�stnanec smí uzav�ít dohodu o hmotné odpov�dnosti nejd�íve v den, kdy dovrší 18 

let[25]. 

1.2 Povinnosti zam�stnavatele v��i zam�stnanc�m 

Zam�stnavatelé musí v��i zam�stnanci plnit celou �adu povinností, a to nejen b�hem 

procesu p�ijímání zam�stnance, ale i b�hem doby trvání pracovního pom�ru. 

Následující text uvádí hlavní povinnosti, které zam�stnavatel musí plnit. 

1.2.1 Pracovní pom�r  

Zam�stnanec se v pracovním pom�ru podílí svou prací za mzdu na pln�ní úkol� podle 

pokyn� zam�stnavatele. 

Pracovní pom�r se zakládá smlouvou mezi zam�stnavatelem a zam�stnancem. 

Volbou se pracovní pom�r zakládá v p�ípadech stanovených zvláštními p�edpisy, 

pop�ípad� stanovami nebo usnesením p�íslušných orgán� družstev nebo sdružení 

ob�an� podle zvláštního zákona. 

Jmenováním se pracovní pom�r zakládá u vedoucích zam�stnanc�, jmenovaných do 

funkce podle zvláštních p�edpis�, a u vedoucích zam�stnanc�, které do funkce jmenuje 

u zam�stnavatele, který je právnickou osobou, statutární orgán a u zam�stnavatele, který 

je fyzickou osobou, zam�stnavatel[25]. 

1.2.2 Pracovní smlouva 

P�ed uzav�ením pracovní smlouvy je zam�stnavatel povinen seznámit zam�stnance s 

právy a povinnostmi, které by pro n�ho z pracovní smlouvy vyplynuly, a s pracovními a 

mzdovými podmínkami, za nichž má práci konat. V p�ípadech stanovených orgány 

státní zdravotní správy je zam�stnavatel povinen zajistit, aby se zam�stnanec p�ed 

uzav�ením pracovní smlouvy podrobil vstupní léka�ské prohlídce. 

V pracovní smlouv� je zam�stnavatel povinen se zam�stnancem dohodnout: 

• druh práce, na který je zam�stnanec p�ijímán, 

• místo výkonu práce (obec a organiza�ní jednotku nebo jinak ur�ené místo), 
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• den nástupu do práce. 

Mimoto lze v pracovní smlouv� dohodnout další podmínky, na kterých mají ú�astníci 

zájem (nap�. zkušební doba, délka trvání pracovního pom�ru, konkuren�ní doložka, 

apod.). 

Zam�stnavatel je povinen uzav�ít pracovní smlouvu písemn�. Jde-li o sjednání 

pracovního pom�ru na dobu kratší než jeden m�síc, je povinen tak u�init pouze na 

žádost zam�stnance. Jedno vyhotovení písemné pracovní smlouvy je zam�stnavatel 

povinen vydat zam�stnanci.  

Pokud pracovní smlouva neobsahuje údaje o právech a povinnostech vyplývajících z 

pracovního pom�ru, je zam�stnavatel povinen zam�stnance o nich písemn� informovat, 

a to nejpozd�ji do jednoho m�síce od vzniku pracovního pom�ru. P�ehled všech 

informací je obsažen v § 37 zákoníku práce[25].  

P�íklady podmínek, které je možno v pracovní smlouv� dohodnout 

Konkuren�ní doložka tzv. „Zlatý padák“

Zam�stnavatel m�že se zam�stnancem uzav�ít dohodu, v níž se zam�stnanec zavazuje, 

že se po ur�itou dobu po skon�ení pracovního pom�ru, nejdéle však po dobu jednoho 

roku, zdrží výkonu výd�le�né �innosti, která by byla p�edm�tem �innosti 

zam�stnavatele nebo která by m�la v��i n�mu sout�žní povahu. Zam�stnavatel se 

zavazuje, že zam�stnanci poskytne p�im��ené pen�žité vyrovnání. Dohodu lze uzav�ít 

nejd�íve po uplynutí zkušební doby, jinak je neplatná. V dohod� m�že být také sjednána 

pen�žitá �ástka, kterou je zam�stnanec povinen zam�stnavateli zaplatit, jestliže závazek 

poruší. Zaplacením pen�žité �ástky závazek zam�stnance zaniká. Dohoda musí být 

uzav�ena písemn�, jinak je neplatná[25]. 

Délka pracovního pom�ru

Pracovní pom�r je sjednán na dobu neur�itou, pokud nebyla v pracovní smlouv�

výslovn� ur�ena doba jeho trvání. 

Pracovní pom�r na dobu ur�itou mezi týmiž ú�astníky lze sjednat nebo prodlužovat 

celkem na dobu nejvýše dvou let ode dne vzniku tohoto pracovního pom�ru; to platí i 

pro každý další pracovní pom�r na dobu ur�itou sjednaný v uvedené dob� mezi týmiž 

ú�astníky. Pokud od skon�ení p�edchozího pracovního pom�ru na dobu ur�itou 
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uplynula doba delší než šest m�síc�, k p�edchozímu pracovnímu pom�ru na dobu 

ur�itou mezi týmiž ú�astníky se nep�ihlíží[25].  

Zkušební doba

V pracovní smlouv� m�že být sjednána zkušební doba, která �iní nejdéle t�i m�síce. 

Zkušební dobu je možné sjednat nejpozd�ji v den, který byl sjednán jako den nástupu 

do práce. Sjednaná zkušební doba nem�že být dodate�n� prodlužována. O dobu 

p�ekážek v práci, pro které zam�stnanec nekoná práci v pr�b�hu zkušební doby, se 

zkušební doba prodlužuje. Zkušební doba musí být sjednána písemn�, jinak je její 

sjednání neplatné[25]. 

1.2.3 Vznik pracovního pom�ru 

Pracovní pom�r na základ� pracovní smlouvy vzniká dnem, který byl sjednán v 

pracovní smlouv� jako den nástupu do práce. Jestliže zam�stnanec ve sjednaný den 

nenastoupí do práce, aniž by mu v tom bránila p�ekážka v práci, nebo do týdne 

neuv�domí zam�stnavatele o této p�ekážce, m�že zam�stnavatel od pracovní smlouvy 

odstoupit[25]. 

Povinnosti vyplývající z pracovního pom�ru

Ode dne, kdy vznikl pracovní pom�r  

• je zam�stnavatel povinen p�id�lovat zam�stnanci práci podle pracovní smlouvy, 

platit mu za vykonanou práci mzdu/plat, vytvá�et podmínky pro úsp�šné pln�ní 

jeho pracovních úkol� a dodržovat ostatní pracovní podmínky, 

• je zam�stnanec povinen podle pokyn� zam�stnavatele konat osobn� práce podle 

pracovní smlouvy ve stanovené pracovní dob� a dodržovat povinnosti, které mu 

vyplývají z pracovního pom�ru a dodržovat pracovní káze�. 

P�i nástupu do práce musí být zam�stnanec �ádn� seznámen s pracovním �ádem a s 

právními a ostatními p�edpisy k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, jež 

musí p�i své práci dodržovat. Zam�stnanec musí být také �ádn� seznámen s kolektivní 

smlouvou a s vnit�ními p�edpisy[25]. 
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1.2.4 Dohody o pracích konaných mimo pracovní pom�r  

Zam�stnavatel má zajiš�ovat pln�ní svých úkol� p�edevším zam�stnanci v pracovním 

pom�ru. V dohodách o pracích konaných mimo pracovní pom�r není zam�stnavatel 

povinen rozvrhnout zam�stnanci pracovní dobu[25]. 

Dohoda o provedení práce 

Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být v�tší než 150 

hodin v kalendá�ním roce. Do rozsahu práce se zapo�ítává také doba práce konaná 

zam�stnancem pro zam�stnavatele v témže kalendá�ním roce na základ� jiné dohody o 

provedení práce[25]. 

Dohoda o pracovní �innosti 

Dohodu o pracovní �innosti m�že zam�stnavatel s fyzickou osobou uzav�ít, i když 

rozsah práce nebude p�esahovat v témže kalendá�ním roce 150 hodin. Dohodu o 

pracovní �innosti je zam�stnavatel povinen uzav�ít písemn�, jinak je neplatná; jedno 

vyhotovení této dohody vydá zam�stnanci. V dohod� o pracovní �innosti musí být 

uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda 

uzavírá. 

Není-li sjednán zp�sob zrušení dohody o pracovní �innosti, je možné ji zrušit dohodou 

ú�astník� ke sjednanému dni; jednostrann� m�že být zrušena z jakéhokoliv d�vodu 

nebo bez uvedení d�vodu s 15denní výpov�dní dobou, která za�íná dnem, v n�mž byla 

výpov�� doru�ena druhému ú�astníku. Okamžité zrušení dohody o pracovní �innosti 

m�že být však sjednáno jen pro p�ípady, kdy je možné okamžit� zrušit pracovní 

pom�r[25]. 

1.2.5 Pracovní doba 

Pracovní doba je doba, v níž je zam�stnanec povinen vykonávat pro zam�stnavatele 

práci a doba, v níž je zam�stnanec na pracovišti p�ipraven k výkonu práce podle pokyn�

zam�stnavatele[25]. 

Týdenní pracovní doba 

Délka pracovní doby �iní nejvýše 40 hodin týdn�. 



� 
	

U specifických skupin zam�stnanc� je délka pracovní doby stanovena odlišn�, viz 

tabulka 1. 

Zam�stnanci pracující Délka pracovní doby 

p�i t�žb� uhlí, rud a nerudných surovin, v d�lní výstavb� a 

na bá�ských pracovištích geologického pr�zkumu 
37,5 hodin 

v t�ísm�nném a nep�etržitém pracovním režimu 37,5 hodin 

V dvousm�nném pracovním režimu 38,75 hodin 

Tabulka 1: Týdenní pracovní doba u specifických skupin zam�stnanc�

U zam�stnance mladšího 18 let nesmí délka sm�ny v jednotlivých dnech p�ekro�it 8 

hodin a ve více pracovn�právních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém 

souhrnu p�ekro�it 40 hodin týdn�. Byla-li sjednána kratší pracovní doba, p�ísluší 

zam�stnanci mzda nebo plat, které odpovídají této kratší pracovní dob�[25]. 

Rozvržení pracovní doby 

Pracovní dobu rozvrhuje zam�stnavatel, který ur�í za�átek a konec sm�n. Pracovní doba 

se zpravidla rozvrhuje do p�tidenního pracovního týdne. P�i rozvržení pracovní doby je 

zam�stnavatel povinen p�ihlédnout k tomu, aby toto rozvržení nebylo v rozporu s 

hledisky bezpe�né a zdraví neohrožující práce. Zam�stnanec je povinen být na za�átku 

sm�ny na svém pracovišti a odcházet z n�ho až po skon�ení sm�ny[25]. 

Rovnom�rné a nerovnom�rné rozvržení pracovní doby

P�i rovnom�rném rozvržení pracovní doby se pracovní doba rozvrhuje tak, aby délka 

sm�ny nep�esáhla dev�t hodin. 

P�i nerovnom�rném rozvržení pracovní doby nesmí být p�ekro�ena stanovená týdenní 

pracovní doba, avšak limit se posuzuje v pr�m�ru za delší �asové období, které m�že 

�init nejvýše 26 týdn� po sob� jdoucích. Jen kolektivní smlouva m�že vymezit toto 

období nejvýše na 52 týdn� po sob� jdoucích. P�i nerovnom�rném rozvržení pracovní 

doby nesmí délka sm�ny p�esáhnout 12 hodin[25]. 
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Pružné rozvržení pracovní doby

V zájmu lepšího využívání pracovní doby a uspokojování osobních pot�eb zam�stnanc�

m�že zam�stnavatel po projednání s p�íslušným odborovým orgánem uplat�ovat 

pružnou pracovní dobu. 

P�i uplat�ování pružné pracovní doby si zam�stnanec volí sám za�átek, pop�ípad� i 

konec pracovní doby v jednotlivých dnech v rámci �asových úsek� stanovených 

zam�stnavatelem. Mezi dva úseky volitelné pracovní doby je vložen �asový úsek, v 

n�mž je zam�stnanec povinen být na pracovišti (tj. základní pracovní doba)[25]. 

Konto pracovní doby

Jedná se o jiný zp�sob nerovnom�rného rozvržení pracovní doby, jenž m�že být dán 

pouze kolektivní smlouvou �i vnit�ním p�edpisem. Konto pracovní doby nesmí být 

uplatn�no u státních zam�stnanc�. Zam�stnavatel vede ú�et pracovní doby a mzdy 

zam�stnance, na kterém vykazuje: 

• stanovenou týdenní pracovní dobu,  

• rozvrh pracovní doby na jednotlivé pracovní dny v�etn� za�átku a konce sm�ny,  

• odpracovanou denní a týdenní pracovní dobu.  

Rozdíl mezi stanovenou týdenní pracovní dobou a odpracovanou pracovní dobou 

vykazuje zam�stnavatel každý týden[25]. 

Práce p�es�as 

Prací p�es�as je práce konaná zam�stnancem na p�íkaz zam�stnavatele nebo s jeho 

souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu. Práci p�es�as je možné konat jen 

výjime�n�. Zam�stnavatel ji smí zam�stnanci na�ídit jen z vážných provozních d�vod�, 

a to i na dobu nep�etržitého odpo�inku mezi dv�ma sm�nami, pop�ípad� i na dny 

pracovního klidu. Na�ízená práce p�es�as nesmí u zam�stnance �init více než 8 hodin v 

jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendá�ním roce. Zam�stnavatel m�že požadovat 

práci p�es�as pouze na základ� dohody se zam�stnancem[25].  

No�ní práce 

No�ní práce je práce konaná v no�ní dob�, tj. v  dob� mezi 22. a 6. hodinou. Délka 

sm�ny zam�stnance pracujícího v noci nesmí p�ekro�it 8 hodin v rámci 24 hodin po 
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sob� jdoucích. Zam�stnavatel je povinen zajistit, aby zam�stnanec pracující v noci byl 

vyšet�en léka�em závodní preventivní pé�e 

• p�ed za�azením na no�ní práci, 

• pravideln� podle pot�eby, nejmén� však jednou ro�n�, 

• kdykoliv b�hem za�azení na no�ní práci, pokud o to zam�stnanec požádá. 

Zam�stnavatel je taktéž povinen zajiš�ovat pro zam�stnance pracující v noci p�im��ené 

sociální zajišt�ní, zejména možnost ob�erstvení. Pracovišt�, na kterém se pracuje v noci, 

je zam�stnavatel povinen vybavit prost�edky pro poskytnutí první pomoci, v�etn�

zajišt�ní prost�edk� umož�ujících p�ivolat rychlou léka�skou pomoc[25]. 

Pracovní pohotovost 

Pracovní pohotovost je doba, v níž je zam�stnanec p�ipraven k p�ípadnému výkonu 

práce podle pracovní smlouvy, která musí být v p�ípad� naléhavé pot�eby provedena 

nad rámec jeho rozvrhu pracovních sm�n. Pracovní pohotovost m�že zam�stnavatel na 

zam�stnanci požadovat jen, jestliže se o tom se zam�stnancem dohodne. Za dobu 

pracovní pohotovosti p�ísluší zam�stnanci odm�na. Za výkon práce v dob� pracovní 

pohotovosti p�ísluší zam�stnanci mzda nebo plat; odm�na za tuto dobu zam�stnanci 

nep�ísluší. Výkon práce v dob� pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní 

dobu je prací p�es�as. Pracovní pohotovost, p�i které k výkonu práce nedojde, se do 

pracovní doby nezapo�ítává[25]. 

1.3 P�estávka v práci a doby odpo�inku 

Zam�stnavatel by m�l mít na z�eteli, že zam�stnanci po ur�ité dob� práce náleží �as na 

odpo�inek. V následujícím textu jsou uvedeny povinnosti zam�stnavatele v��i 

zam�stnanc�m p�i poskytování p�estávek v práci. 

1.3.1 P�estávka v práci a bezpe�nostní p�estávka 

Zam�stnavatel je povinen poskytnout zam�stnanci nejdéle po 6 hodinách nep�etržité 

práce p�estávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejmén� 30 minut; mladistvému 

zam�stnanci musí být tato p�estávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nep�etržité 

práce. Byla-li p�estávka v práci na jídlo a oddech rozd�lena, musí alespo� jedna její �ást 
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�init nejmén� 15 minut. P�estávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na za�átku a 

konci pracovní doby. Poskytnuté p�estávky v práci na jídlo a oddech se nezapo�ítávají 

do pracovní doby. 

Má-li zam�stnanec p�i výkonu práce právo na bezpe�nostní p�estávku podle zvláštních 

právních p�edpis�, zapo�ítává se tato p�estávka do pracovní doby. P�ipadne-li 

bezpe�nostní p�estávka na dobu p�estávky v práci na jídlo a oddech, zapo�ítá se 

p�estávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby[25]. 

1.3.2 Nep�etržitý odpo�inek mezi dv�ma sm�nami  

Zam�stnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zam�stnanec m�l mezi 

koncem jedné sm�ny a za�átkem následující sm�ny nep�etržitý odpo�inek po dobu 

alespo� 12 hodin b�hem 24 hodin po sob� jdoucích. 

Zákoník práce v § 90 odst. 2 uvádí p�ípady, kdy m�že být odpo�inek zkrácen až na 8 

hodin b�hem 24 hodin po sob� jdoucích zam�stnanci staršímu 18 let za podmínky, že 

následující odpo�inek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpo�inku[25].  

1.3.3 Dny pracovního klidu  

Dny pracovního klidu jsou dny, na které p�ipadá nep�etržitý odpo�inek zam�stnance v 

týdnu, a svátky. Práci ve dnech pracovního klidu m�že zam�stnavatel na�ídit jen 

výjime�n�. V den nep�etržitého odpo�inku v týdnu m�že zam�stnavatel na�ídit 

zam�stnanci jen výkon nutných prací, které nemohou být provedeny v pracovních 

dnech – jejich vý�et je uveden v § 91 odst. 3 zákoníku práce. Ve svátek m�že 

zam�stnavatel na�ídit zam�stnanci jen výkon prací, které je možné zam�stnanci na�ídit 

ve dnech nep�etržitého odpo�inku v týdnu, práce v nep�etržitém provozu a práce 

pot�ebné p�i st�ežení objekt� zam�stnavatele[25]. 

1.3.4 Nep�etržitý odpo�inek v týdnu  

Zam�stnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zam�stnanec m�l 

nep�etržitý odpo�inek v týdnu b�hem každého období sedmi po sob� jdoucích 

kalendá�ních dn� v trvání alespo� 35 hodin. Nep�etržitý odpo�inek v týdnu nesmí �init 

u mladistvého zam�stnance mén� než 48 hodin. Do této doby, je-li to možné, by m�la 

spadat ned�le. 
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Zam�stnavatel je povinen vést u jednotlivých zam�stnanc� evidenci odpracované 

pracovní doby, práce p�es�as, další dohodnuté práce p�es�as, no�ní práce, doby v dob�

pracovní pohotovosti a  pracovní pohotovosti, kterou zam�stnanec držel. 

Na žádost zam�stnance je zam�stnavatel povinen umožnit zam�stnanci nahlédnout do 

jeho ú�tu pracovní doby nebo evidence pracovní doby a do jeho ú�tu mzdy a po�izovat 

si z nich výpisy, pop�ípad� stejnopisy na náklady zam�stnavatele[25]. 

1.4 P�ekážky v práci  

P�ekážkou v práci se rozumí doba, kdy není zam�stnanec schopen vykonávat svou 

práci. Tyto p�ekážky mohou být bu� na stran� zam�stnance nebo na stran�

zam�stnavatele. 

1.4.1 P�ekážky v práci na stran� zam�stnance 

Známe následující druhy p�ekážek: 

• osobní p�ekážky – nap�. do�asná pracovní neschopnost, 

• mate�ská dovolená, 

• rodi�ovská dovolená, 

• jiné osobní p�ekážky, 

• p�ekážky z d�vodu obecného zájmu – nap�. výkon ve�ejné funkce, výkon 

ob�anské povinnosti, p�ekážky z d�vodu školení apod[25]. 

D�ležité osobní p�ekážky  

Zam�stnavatel omluví nep�ítomnost zam�stnance v práci po dobu jeho do�asné 

pracovní neschopnosti, po dobu karantény, po dobu mate�ské nebo rodi�ovské 

dovolené, po dobu ošet�ování dít�te mladšího než 10 let nebo jiného �lena domácnosti a 

po dobu pé�e o dít� mladší než 10 let nebo z d�vodu, kdy se fyzická osoba, která o dít�

jinak pe�uje, podrobila vyšet�ení nebo ošet�ení ve zdravotnickém za�ízení, které nebylo 

možno zabezpe�it mimo pracovní dobu zam�stnance, a proto nem�že o dít�

pe�ovat[25]. 
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Mate�ská dovolená 

V souvislosti s porodem a pé�í o narozené dít� p�ísluší zam�stnankyni mate�ská 

dovolená po dobu 28 týdn�; porodila-li zárove� 2 nebo více d�tí, p�ísluší jí mate�ská 

dovolená po dobu 37 týdn�. Mate�skou dovolenou zam�stnankyn� nastupuje zpravidla 

od po�átku 6 týdne p�ed o�ekávaným dnem porodu, nejd�íve však od po�átku 8 týdne 

p�ed tímto dnem. Mate�ská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 

14 týdn� a nem�že v žádném p�ípad� skon�it ani být p�erušena p�ed uplynutím 6 týdn�

ode dne porodu[25]. 

Rodi�ovská dovolená 

K prohloubení pé�e o dít� je zam�stnavatel povinen poskytnout zam�stnankyni a 

zam�stnanci na jejich žádost rodi�ovskou dovolenou. Rodi�ovská dovolená se 

poskytuje matce dít�te po skon�ení mate�ské dovolené a otci od narození dít�te, a to v 

rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dít� dosáhne v�ku 3 let[25]. 

P�ekážky v práci z d�vodu obecného zájmu  

Zam�stnavatel poskytne zam�stnanci pracovní volno v nezbytn� nutném rozsahu k 

výkonu ve�ejných funkcí, ob�anských povinností a jiných úkon� v obecném zájmu, 

pokud tuto �innost nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od 

zam�stnavatele v t�chto p�ípadech obecn� nep�ísluší[25].  

1.4.2 P�ekážky v práci na stran� zam�stnavatele 

Prostoje a p�erušení práce zp�sobené nep�íznivými pov�trnostními vlivy 

Nem�že-li zam�stnanec konat práci 

• pro p�echodnou závadu zp�sobenou poruchou na strojním za�ízení, kterou 

nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady 

nebo jinými provozními p�í�inami, jde o prostoj, a nebyl-li p�eveden na jinou 

práci, p�ísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejmén� 80 % pr�m�rného 

výd�lku, 
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• v d�sledku p�erušení práce zp�sobené nep�íznivými pov�trnostními vlivy nebo 

živelní událostí a nebyl-li p�eveden na jinou práci, p�ísluší mu náhrada mzdy 

nebo platu ve výši nejmén� 60 % pr�m�rného výd�lku[25]. 

Jiné p�ekážky v práci 

Nemohl-li zam�stnanec konat práci pro jiné p�ekážky na stran� zam�stnavatele, než 

jsou uvedeny výše, poskytne mu zam�stnavatel náhradu mzdy nebo platu ve výši 100% 

pr�m�rného výd�lku.  

Upravuje-li dohoda mezi zam�stnavatelem a odborovou organizací výši poskytované 

náhrady mzdy, která p�ísluší zam�stnanci, m�že náhrada mzdy �init nejmén� 60 % 

pr�m�rného výd�lku. 

Zam�stnavatel, u kterého nep�sobí odborová organizace, má právo podat návrh, aby 

ú�ad práce rozhodl o tom, zda jsou dány d�vody pro poskytování náhrady mzdy v nižší 

�ástce. Ú�ad práce m�že rozhodnout, že zam�stnanci p�ísluší náhrada mzdy ve výši 

60% pr�m�rného výd�lku po dobu, kterou ú�ad práce v rozhodnutí ur�í, nejdéle však po 

dobu 1 roku[25]. 

1.5 Dovolená  

Zam�stnanci, který vykonává zam�stnání v pracovním pom�ru, vzniká za podmínek 

stanovených v § 211 až 223 zákoníku práce právo na 

• dovolenou za kalendá�ní rok nebo na její pom�rnou �ást, 

• dovolenou za odpracované dny, 

• dodatkovou dovolenou[25]. 

1.5.1 Dovolená za kalendá�ní rok a její pom�rná �ást  

Zam�stnanci, jehož pracovní pom�r trval u stejného zam�stnavatele celý kalendá�ní rok 

a který odpracoval alespo� 60 dn� v daném kalendá�ním roce, p�ísluší dovolená za 

kalendá�ní rok. Odpracoval-li zam�stnanec alespo� 60 dn�, ale jeho pracovní pom�r 

netrval celý kalendá�ní rok, má nárok na pom�rnou �ást dovolené a to v rozsahu jedné 

dvanáctiny za každý celý kalendá�ní m�síc. 
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Vým�ra dovolené �iní nejmén� 4 týdny v kalendá�ním roce. Dovolená státních 

zam�stnanc� �iní 5 týdn� a dovolená pedagogických pracovník� a akademických 

pracovník� vysokých škol �iní 8 týdn�[25]. 

1.5.2 Dovolená za odpracované dny  

Zam�stnanci, jemuž nevzniklo právo na dovolenou za kalendá�ní rok ani na její 

pom�rnou �ást, protože nekonal v kalendá�ním roce u téhož zam�stnavatele práci 

alespo� 60 dn�, náleží dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené 

za kalendá�ní rok za každých 21 odpracovaných dn� v p�íslušném kalendá�ním 

roce[25]. 

1.5.3 Dodatková dovolená 

Zam�stnanci, který pracuje u téhož zam�stnavatele po celý kalendá�ní rok pod zemí p�i 

t�žb� nerost� nebo p�i ražení tunel� a štol a zam�stnanec, který po celý kalendá�ní rok 

koná práce zvláš� obtížné, p�ísluší dodatková dovolená v délce 1 týdne. Pracuje-li 

zam�stnanec za daných podmínek jen �ást kalendá�ního roku, p�ísluší mu za každých 21 

takto odpracovaných dn� jedna dvanáctina dodatkové dovolené[25].  

1.5.4 �erpání dovolené  

Dobu �erpání dovolené ur�uje zam�stnavatel tak, aby si zam�stnanec mohl dovolenou 

vy�erpat zpravidla vcelku a do konce kalendá�ního roku, ve kterém právo na dovolenou 

vzniklo. Poskytuje-li se zam�stnanci dovolená v n�kolika �ástech, musí alespo� jedna 

�ást �init nejmén� 2 týdny vcelku, pokud se zam�stnanec se zam�stnavatelem 

nedohodne na jiné délce �erpané dovolené. Ur�enou dobu �erpání dovolené je 

zam�stnavatel povinen písemn� oznámit zam�stnanci alespo� 14 dn� p�edem, pokud se 

nedohodne se zam�stnancem na kratší dob�. Zam�stnavatel je povinen ur�it 

zam�stnanci �erpání alespo� 4 týdn� dovolené v kalendá�ním roce, ve kterém mu právo 

na dovolenou vzniklo, pokud jeho pracovní pom�r k témuž zam�stnavateli trval po celý 

kalendá�ní rok a má-li alespo� na 4 týdny dovolené právo. Zam�stnanci p�ísluší za dobu 

�erpání dovolené náhrada mzdy/platu ve výši pr�m�rného výd�lku.  

Zam�stnavatel m�že v dohod� s odborovou organizací ur�it hromadné �erpání 

dovolené, jestliže je to nutné z provozních d�vod�; hromadné �erpání dovolené nesmí 
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�init více než 2 týdny a u um�leckých soubor� 4 týdny. Ur�ení hromadného �erpání 

dovolené z jiných, než provozních d�vod�, není možné[25]. 

1.6 Pé�e o zam�stnance  

Zam�stnavatelé jsou povinni vytvá�et zam�stnanc�m pracovní podmínky, které 

umož�ují bezpe�ný výkon práce. Taktéž jsou povinni zajistit bezpe�nou úschovu svršk�

a osobních p�edm�t�, které zam�stnanci obvykle nosí do zam�stnání. Zam�stnavatelé 

zajiš�ují zejména 

• z�ízení, údržbu a zlepšení za�ízení pro zam�stnance, 

• zlepšení vzhledu a úpravy pracoviš�, 

• vytvá�ení podmínek pro uspokojování kulturních, rekrea�ních a t�lovýchovných 

pot�eb a zájm� zam�stnanc�, 

• závodní preventivní pé�i[25]. 

Zam�stnavatel pe�uje o odborný rozvoj zam�stnanc�. Pé�e o odborný rozvoj 

zam�stnanc� zahrnuje zejména  

• zaškolení a zau�ení, 

• odbornou praxi absolvent� škol, 

• prohlubování kvalifikace, 

• zvyšování kvalifikace[25]. 

1.6.1 Zaškolení, zau�ení a odborná praxe 

Zam�stnance, který vstupuje do zam�stnání bez kvalifikace, je zam�stnavatel povinen 

zaškolit nebo zau�it; zaškolení nebo zau�ení se považuje za výkon práce, za který 

p�ísluší zam�stnanci mzda/plat. Zam�stnavatel je taktéž povinen zaškolit nebo zau�it 

zam�stnance, který p�echází z d�vod� na stran� zam�stnavatele na nové pracovišt� nebo 

na nový druh práce, pokud je to nezbytné. 

Zam�stnavatelé zabezpe�ují absolvent�m st�edních škol, konzervato�í, vyšších 

odborných škol a vysokých škol p�im��enou odbornou praxi k získání praktických 

zkušeností a dovedností pot�ebných pro výkon práce; odborná praxe se považuje za 

výkon práce, za který p�ísluší zam�stnanci mzda/plat[25]. 
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1.6.2 Prohlubování kvalifikace 

Prohlubováním kvalifikace se rozumí její pr�b�žné dopl�ování, kterým se nem�ní její 

podstata, a které umož�uje zam�stnanci výkon sjednané práce; za prohlubování 

kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování. 

Zam�stnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. 

Zam�stnavatel je oprávn�n uložit zam�stnanci ú�ast na školení a studiu. Ú�ast na 

školení nebo jiných formách p�ípravy anebo studiu za ú�elem prohloubení kvalifikace 

se považuje za výkon práce, za který p�ísluší zam�stnanci mzda/plat. Náklady 

vynaložené na prohlubování kvalifikace hradí zam�stnavatel[25].  

1.6.3 Zvýšení kvalifikace a kvalifika�ní dohoda 

Zvýšením kvalifikace se rozumí zm�na hodnoty kvalifikace; zvýšením kvalifikace je též 

její získání nebo rozší�ení. 

Uzav�e-li zam�stnavatel se zam�stnancem v souvislosti se zvyšováním kvalifikace 

kvalifika�ní dohodu, je její sou�ástí zejména závazek zam�stnavatele umožnit 

zam�stnanci zvýšení kvalifikace a závazek zam�stnance setrvat u zam�stnavatele v 

zam�stnání po sjednanou dobu, nejdéle však po dobu 5 let, nebo uhradit zam�stnavateli 

náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zam�stnavatel na zvýšení kvalifikace 

zam�stnance vynaložil[25]. 

1.6.4 Stravování zam�stnanc�

Zam�stnavatel je povinen umožnit zam�stnanc�m ve všech sm�nách stravování; tuto 

povinnost nemá v��i zam�stnanc�m vyslaným na pracovní cestu. Další podrobnosti 

uvádí § 236 zákoníku práce[25]. 

1.7 Zvláštní pracovní podmínky n�kterých zam�stnanc�

Zákoník práce pamatuje na n�které skupiny zam�stnanc� a poskytuje jim ochranu s 

ohledem na jejich biologická a sociální specifika. Jedná se o osoby zdravotn� postižené, 

ženy a mladistvé. 
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1.7.1 Zam�stnávání fyzických osob se zdravotním postižením  

Povinnosti zam�stnavatel� k zam�stnávání fyzických osob se zdravotním postižením 

(dále jen OZP) a k vytvá�ení pot�ebných pracovních podmínek pro n� stanoví zvláštní 

právní p�edpisy1. 

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

zabezpe�ení uznány pln� �i �áste�n� invalidními, nebo rozhodnutím ú�adu práce uznány 

zdravotn� znevýhodn�nými. T�mto fyzickým osobám se poskytuje zvýšená ochrana na 

trhu práce[25]. 

1.7.2 Pracovní podmínky zam�stnanky�  

Zam�stnankyn� nesm�jí být zam�stnávány pracemi pod zemí p�i t�žb� nerost� nebo p�i 

ražení tunel� a štol. Výjimky uvádí § 238 odst. 1 zákoníku práce.  

Zam�stnankyn� nesm�jí být zam�stnávány pracemi, které ohrožují jejich mate�ství.  

Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracovišt�, které jsou zakázány 

t�hotným zam�stnankyním, zam�stnankyním, které kojí, a zam�stnankyním-matkám do 

konce devátého m�síce po porodu. T�hotná zam�stnankyn�, zam�stnankyn�, která kojí, 

a zam�stnankyn�-matka do konce devátého m�síce po porodu, nesm�jí být 

zam�stnávány pracemi, pro které nejsou podle léka�ského posudku zdravotn�

zp�sobilé[25]. 

Pracovní podmínky zam�stnanky�, zam�stnanky�-matek, zam�stnanc� pe�ujících 
o dít�  

Koná-li t�hotná zam�stnankyn� práci, která je t�hotným zam�stnankyním zakázána 

nebo která podle léka�ského posudku ohrožuje její t�hotenství, je zam�stnavatel povinen 

p�evést ji do�asn� na práci, která je pro ni vhodná a p�i níž m�že dosahovat stejného 

výd�lku jako na dosavadní práci. Požádá-li t�hotná zam�stnankyn�, zam�stnankyn�-

matka do konce devátého m�síce po porodu a zam�stnankyn�, která kojí, pracující v 

noci o za�azení na denní práci, je zam�stnavatel povinen její žádosti vyhov�t. Dosahuje-

������������������������������ �����������������������������

1 § 67 až 84 zákona �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti. 
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li zam�stnankyn� p�i práci, na niž byla p�evedena, nižšího výd�lku, poskytuje se jí na 

vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací p�ísp�vek podle zvláštního právního p�edpisu2. 

T�hotné zam�stnankyn� a zam�stnankyn� a zam�stnanci pe�ující o d�ti do v�ku 8 let 

sm�jí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracovišt� nebo bydlišt�

jen se svým souhlasem. Zam�stnavatel nesmí zam�stnávat t�hotné zam�stnankyn� prací 

p�es�as. Taktéž zam�stnankyním a zam�stnanc�m, kte�í pe�ují o dít� mladší než 1 rok, 

nesmí být práce p�es�as na�ízena. Zam�stnankyni, která kojí své dít�, je zam�stnavatel 

povinen poskytnout taktéž zvláštní p�estávky ke kojení. Ty se zapo�ítávají do pracovní 

doby a poskytuje se za n� náhrada mzdy/platu ve výši pr�m�rného výd�lku[25]. 

1.7.3 Pracovní podmínky mladistvých zam�stnanc�  

Zam�stnavatelé sm�jí zam�stnávat mladistvé zam�stnance pouze pracemi, které jsou 

p�im��ené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji. U zam�stnance mladšího 18 let 

nesmí délka sm�ny v jednotlivých dnech p�ekro�it 8 hodin a ve více pracovn�právních 

vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu p�ekro�it 40 hodin týdn�. 

Mladistvému zam�stnanci musí být poskytnuta p�estávka na jídlo a oddech nejdéle po 

4,5 hodinách nep�etržité práce. Nep�etržitý odpo�inek v týdnu nesmí �init u mladistvého 

zam�stnance mén� než 48 hodin. 

Zam�stnavatelé jsou povinni vytvá�et p�íznivé podmínky pro všestranný rozvoj 

t�lesných a duševních schopností mladistvých zam�stnanc� též zvláštní úpravou jejich 

pracovních podmínek. 

Zam�stnavatel nesmí mladistvé zam�stnance zam�stnávat prací p�es�as a prací v noci. 

Výjime�n� mohou mladiství zam�stnanci starší 16 let konat no�ní práci nep�esahující 1 

hodinu. Mladiství zam�stnanci nesm�jí být zam�stnáváni pracemi, které se z�etelem k 

anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto v�ku jsou pro n�

nep�im��ené, nebezpe�né nebo škodlivé jejich zdraví. Zam�stnavatelé nesm�jí 

zam�stnávat mladistvé zam�stnance také pracemi, p�i nichž jsou vystaveni zvýšenému 

nebezpe�í úrazu nebo p�i jejichž výkonu by mohli vážn� ohrozit bezpe�nost a zdraví 

ostatních zam�stnanc� nebo jiných fyzických osob. 

Zam�stnavatel je povinen vést seznam mladistvých zam�stnanc�, kte�í jsou u n�j 

zam�stnáni[25]. 
������������������������������ �����������������������������

2 § 42 až 44 zákona �. 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt�ní.�
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1.8 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci  

Zam�stnavatel je povinen zajistit bezpe�nost a ochranu zdraví zam�stnanc� p�i práci s 

ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 

práce. Tato pé�e o bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci uložená zam�stnavateli je 

nedílnou a rovnocennou sou�ástí pracovních povinností vedoucích zam�stnanc� na 

všech stupních �ízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Náklady spojené se 

zajiš�ováním bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci hradí zam�stnavatel; tyto náklady 

nesm�jí být na zam�stnance nikterak p�enášeny[25]. 

1.8.1 Osobní ochranné pracovní prost�edky, pracovní od�vy a obuv 

Není-li možné rizika odstranit, je zam�stnavatel povinen poskytnout zam�stnanc�m 

osobní ochranné pracovní prost�edky. OOPP jsou ochranné prost�edky, které musí 

chránit zam�stnance p�ed riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit p�i výkonu 

práce a musí spl�ovat požadavky stanovené zvláštním právním p�edpisem3. 

Zam�stnavatel je povinen poskytovat zam�stnanc�m mycí, �isticí a dezinfek�ní 

prost�edky na základ� rozsahu zne�išt�ní k�že a od�vu. Na pracovištích s 

nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami zam�stnavatel poskytuje též ochranné 

nápoje. Zam�stnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prost�edky v 

použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

OOPP, mycí, �isticí a dezinfek�ní prost�edky a ochranné nápoje poskytne zam�stnavatel 

zam�stnanci bezplatn� podle vlastního seznamu zpracovaného na základ� vyhodnocení 

rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování OOPP nesmí zam�stnavatel 

nahrazovat finan�ním pln�ním[12, 13, 25].  

1.8.2 Práva a povinnosti zam�stnance 

Zam�stnanec má právo na zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci, na informace 

o rizicích jeho práce a na informace o opat�eních na ochranu p�ed jejich p�sobením; 

informace musí být pro zam�stnance srozumitelné. 

������������������������������ �����������������������������

3 Na�ízení vlády �. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prost�edky. 
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Zam�stnanec je oprávn�n odmítnout výkon práce, o níž má d�vodn� za to, že 

bezprost�edn� a závažným zp�sobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, pop�ípad� život 

nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako 

nespln�ní povinnosti zam�stnance. Zam�stnanec má právo a povinnost podílet se na 

vytvá�ení bezpe�ného a zdraví neohrožujícího pracovního prost�edí. 

Každý zam�stnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpe�nost, o 

své zdraví i o bezpe�nost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprost�edn� dotýká jeho 

jednání. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních p�edpis� a 

požadavk� zam�stnavatele k zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci je nedílnou 

a trvalou sou�ástí kvalifika�ních p�edpoklad� zam�stnance. Další povinnosti 

zam�stnance jsou uvedeny v § 106 odst. 4 zákoníku práce[25]. 

1.8.3 Kategorizace prací 

Kategorizace prací je zákonem uložená povinnost za�adit práce do jedné ze 4 kategorií 

podle stanovených pravidel4. Jednotlivé kategorie odpovídají rizikovosti práce, p�i�emž 

kategorie 4 je nejvíce riziková. Kategorizace se týká všech prací a povinnost 

kategorizovat má i ten, kdo není zam�stnavatelem, ale vykonává práce sám nebo s 

rodinnými p�íslušníky.  

Práce kategorie 3 a 4 jsou ozna�ovány jako rizikové práce. Rizikovou prací m�že být 

také práce kategorie 2, pokud o této práci takto rozhodl orgán ochrany ve�ejného zdraví. 

V p�íloze vyhlášky �. 432/2003 Sb., jsou uvedeny jednotlivé faktory, na které se 

kategorizace vztahuje a kriteria pro za�azování prací do jednotlivých kategorií. Kriteria 

nezahrnují všechny aspekty, ale pouze ty, u nichž lze dostate�n� objektivn� vyhodnotit 

jejich vliv. V p�ípad�, že jde o práci, p�i níž se vyskytuje n�kolik faktor�, stanovuje se 

výsledná kategorie. Výsledná kategorie je rovna kategorii nejvýše hodnoceného faktoru 

(nap�. máme-li práci, p�i níž se vyskytuje prach v kategorii 3 a hluk v kategorii 4, pak 

výsledná kategorie bude 4). 

Zam�stnavatel posoudí práce vykonávané v jeho p�sobnosti podle faktor�

vyjmenovaných ve vyhlášce �. 432/2003 Sb. Danými faktory jsou prach, chemické 

látky, hluk, vibrace, neionizující zá�ení a elektromagnetická pole, fyzická zát�ž, 

������������������������������ �����������������������������

4 § 37 a následující zákona �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých 
souvisejících zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�
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pracovní poloha, zát�ž teplem, zát�ž chladem, psychická zát�ž, zraková zát�ž, práce s 

biologickými �initeli a práce ve zvýšeném tlaku vzduchu; ionizující zá�ení je 

kategorizováno podle zákona �. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího zá�ení (atomový zákon)[19]. 

1.9 Povinnosti zam�stnavatele v��i orgán�m státní správy  

Zam�stnavatel by m�l mít na pam�ti, že jednotlivé zákony neupravují pouze vztahy 

k zam�stnanc�m, ale také vztahy mezi ú�astníky pracovního práva a státu. Stát je 

v tomto p�ípad� reprezentován orgány státní správy. Jednotlivé orgány státní správy 

jsou samostatným subjektem, avšak p�sobí a disponují pravomocemi pouze v ur�ité 

oblasti. Mezi hlavní orgány státní správy pat�í ú�ad práce, �eská správa sociálního 

zabezpe�ení, orgány zdravotního pojišt�ní a finan�ní orgány. 

1.9.1 Ú�ady práce 

Hlavním pramenem, který upravuje povinnosti zam�stnavatele k orgán�m státní správy 

je zákon �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti. Tento zákon v souladu s právem Evropských 

spole�enství upravuje zabezpe�ování státní politiky zam�stnanosti, jejímž cílem je 

dosažení plné zam�stnanosti a ochrana proti nezam�stnanosti. 

Ú�ad práce mimo jiné zprost�edkovává zam�stnání uchaze��m o zam�stnání a 

zájemc�m o zam�stnání. Ú�ad práce dále poskytuje poradenské, informa�ní a další 

služby v oblasti zam�stnanosti, zpracovává koncepci vývoje zam�stnanosti, soustavn�

sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a p�ijímá opat�ení na ovlivn�ní poptávky a 

nabídky práce. Ú�ad práce rovn�ž p�ijímá opat�ení na podporu a dosažení rovného 

zacházení s muži a ženami, osobami bez ohledu na jejich národnost, rasový nebo 

etnický p�vod, osobami se zdravotním postižením a s dalšími skupinami osob, které 

mají ztížené postavení na trhu práce[24]. 

Zam�stnavatel a ú�ad práce

Pokud zam�stnavatel p�ijímá nového zam�stnance, m�že postupovat sám, m�že využít 

služeb personálních agentur nebo spolupracovat s ú�adem práce. Ú�ad práce poskytuje 

zam�stnavateli informace o vývoji nabídky a poptávky po práci na trhu, ale také 
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poradenské služby p�i výb�ru vhodného kandidáta z �ad uchaze�� o zam�stnání a 

zájemc� o zam�stnání. Ú�ad práce je možné požádat i o intenzivn�jší spolupráci p�i 

výb�ru vhodných kandidát� a o uspo�ádání p�edvýb�rového a výb�rového �ízení. 

Služby ú�ad� práce p�i zprost�edkování zam�stnání jsou zam�stnavatel�m i uchaze��m 

o zam�stnání poskytovány zdarma; ú�ady práce mají zákonnou povinnost tyto služby 

poskytovat. Zam�stnavatelé by dále m�li mít na pam�ti, že zákon o zam�stnanosti jim 

ukládá povinnost nahlásit ú�ad�m práce do 10 kalendá�ních dn� nov� vytvo�ená nebo 

uvoln�ná volná pracovní místa. Volnými pracovními místy se rozumí nov� vytvo�ená 

nebo uvoln�ná pracovní místa, na která zam�stnavatel zamýšlí získat zam�stnance[24]. 

Hlášení pracovního místa musí obsahovat tyto informace
5
: 

• základní charakteristiku pracovního místa,  

• druh práce,  

• místo výkonu práce,  

• p�edpoklady a požadavky stanovené pro zastávání pracovního místa,  

• základní informace o pracovních a mzdových podmínkách,  

• informace o tom, zda jde o místo na dobu ur�itou nebo neur�itou a 

p�edpokládanou délku zam�stnání,  

• zda je vhodné pro osoby se zdravotním postižením a 

• další informace, které zam�stnavatel požaduje zve�ejnit[24]. 

Nahlášení volného pracovního místa

První možností je nahlášení nabídky práce na místní ú�ad práce písemn� vypln�ním 

formulá�e „Hlášení volného místa“, používané místním ú�adem práce. Tuto vypln�nou 

hlášenku pak zam�stnavatel m�že odevzdat na ú�ad práce písemn�, osobn�, e-mailem, 

faxem �i telefonicky. 

Druhá možnost nabízí z�ízení samostatného ú�tu pro vstup do internetového portálu 

MPSV, který zam�stnavateli umož�uje p�ímé vkládání nabídek práce do její databáze. 

Neprodlen�, nejpozd�ji do 10 kalendá�ních dn�, musí zam�stnavatelé oznámit i 

obsazení volných pracovních míst[24]. 

������������������������������ �����������������������������

5 § 37 zákona � 435/2004 Sb., o zam�stnanosti. 
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Zam�stnávání osob se zdravotním postižením 

Fyzickým osobám se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu 

práce. Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou 

• orgánem sociálního zabezpe�ení uznány pln� invalidními („osoby s t�žším 

zdravotním postižením“), 

• orgánem sociálního zabezpe�ení uznány �áste�n� invalidními, 

• rozhodnutím ú�adu práce uznány zdravotn� znevýhodn�nými („osoby zdravotn�

znevýhodn�né“)[24]. 

P�íklady osob se zdravotním postižením

Osoby s t�žším zdravotním postižením pobírají plný invalidní d�chod. Mohou ho mít 

p�iznaný v d�sledku nejr�zn�jších onemocn�ní (nap�. po infarktech, onkologických 

nemocech, po operacích páte�e nebo kon�etin, nemoci ledvin, jater). Jejich zdravotní 

problém je tak vážný, že nejsou schopni soustavn� pracovat – mají pokles výd�le�né 

schopnosti více než 66 %.  

Osoby s �áste�nou invaliditou trpí nap�. onemocn�ním pohybového aparátu, vnit�ním 

onemocn�ním, ztrátou sluchu, zraku. 

Zdravotní znevýhodn�ní je nejnižší stupe� postižení, takový �lov�k nepobírá žádný 

d�chod. Jeho konkrétní zdravotní omezení mu neumož�uje vykonávat ur�ité práce – 

nem�že pracovat nap�. v chladu, prachu, venku, ve strnulých polohách, nesmí p�ijít do 

styku s dráždivými látkami, musí dodržovat ur�itý režim nap�. u cukrovky �i epilepsie. 

Práva a povinnosti zam�stnavatel� a spolupráce s ú�ady práce

Následující text uvádí práva a povinnosti zam�stnavatele, která se mu dostávají p�i 

spolupráci s ú�ady práce. 

Zam�stnavatelé jsou oprávn�ni požadovat od ú�adu práce 

a) informace a poradenství v otázkách spojených se zam�stnáváním OZP, 

b) sou�innost p�i vyhrazování pracovních míst zvlášt� vhodných pro OZP, 

c) spolupráci p�i vytvá�ení vhodných pracovních míst pro OZP, 

d) spolupráci p�i �ešení individuálního p�izp�sobování pracovních míst a pracovních 

podmínek pro OZP. 
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Zam�stnavatelé jsou povinni 

a) u volných pracovních míst oznamovaných ú�adu práce ozna�it, zda se jedná o 

pracovní místa vyhrazená pro OZP, 

b) informovat ú�ad práce o volných pracovních místech vhodných pro OZP, 

c) rozši�ovat podle svých podmínek a ve spolupráci s léka�em závodní preventivní pé�e 

možnost zam�stnávání OZP individuálním p�izp�sobováním pracovních míst a 

pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro OZP, 

d) spolupracovat s ú�adem práce p�i zajiš�ování pracovní rehabilitace, 

e) vést evidenci zam�stnávaných OZP; evidence obsahuje údaje o d�vodu, na základ�

kterého byla uznána osobou se zdravotním postižením, 

f) vést evidenci pracovních míst vyhrazených pro OZP[24]. 

 Zam�stnavatelé s více než 25 zam�stnanci v pracovním pom�ru jsou povinni 

zam�stnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu t�chto osob na 

celkovém po�tu zam�stnanc� zam�stnavatele. Povinný podíl �iní 4 %. Tuto povinnost 

lze splnit  

a) zam�stnáváním OZP v pracovním pom�ru, 

b) odebíráním výrobk� nebo služeb od zam�stnavatel� zam�stnávajících více než 50 % 

zam�stnanc�, kte�í jsou OZP, nebo zadáváním zakázek t�mto zam�stnavatel�m nebo 

odebíráním výrobk� CHPD provozovaných ob�anským sdružením, státem 

registrovanou církví nebo náboženskou spole�ností nebo právnickou osobou 

evidovanou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských spole�ností 

nebo obecn� prosp�šnou spole�ností, nebo zadáváním zakázek t�mto subjekt�m nebo 

odebíráním výrobk� nebo služeb od OZP, které jsou OSV� a nezam�stnávají žádné 

zam�stnance, nebo zadáváním zakázek t�mto osobám, nebo 

c) odvodem do státního rozpo�tu, 

nebo vzájemnou kombinací zp�sob� uvedených v písmenech a) až c)[24]. 

Podrobn�ji se problematikou zam�stnávání osob zdravotn� postižených v�nuji 

v kapitole 2.4 a následujících. 



� ��

Zam�stnávání zam�stnanc� ze zahrani�í 

Nerovnováha na trhu práce mezi poptávkou po ur�itých profesích a jejich nabídkou je v 

mnoha p�ípadech tak výrazná, že p�es veškerou snahu zam�stnavatele o nalezení 

zam�stnanc� z �ad místních zájemc�, resp. ob�an� �eské republiky, se neda�í nabízená 

místa obsadit. V takovém p�ípad� je t�eba zvážit, zda na takové pozice nep�ijmout 

zahrani�ní pracovníky. 

Zam�stnavatelé mohou na základ� povolení p�íslušného ú�adu práce získávat 

zam�stnance ze zahrani�í na volná pracovní místa, na která nelze p�ijmout uchaze�e o 

zam�stnání, jež jsou v evidenci ú�adu práce. Za zam�stnance ze zahrani�í (cizince) se 

považuje fyzická osoba, která není státním ob�anem �eské republiky, ob�anem 

Evropské unie ani jeho rodinným p�íslušníkem. 

Cizinec m�že být p�ijat do zam�stnání a zam�stnáván jen tehdy, má-li platné povolení 

k zam�stnání a platné povolení k pobytu na území �eské republiky. Povolení k 

zam�stnání m�že vydat ú�ad práce za podmínky, že se jedná o ohlášené volné pracovní 

místo, které nelze s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo nedostatek volných 

pracovních sil obsadit jinak. P�i vydávání povolení k zam�stnání ú�ad práce p�ihlíží k 

situaci na trhu práce. Povolení se vydává nejdéle na dobu jednoho roku. 

Nastoupí-li do zam�stnání ob�an Evropské unie nebo cizinec, u kterého se nevyžaduje 

povolení k zam�stnání, je zam�stnavatel povinen o této skute�nosti písemn� informovat 

p�íslušný ú�ad práce nejpozd�ji v den nástupu t�chto osob k výkonu práce.  

Zam�stnavatel je povinen písemn� informovat p�íslušný ú�ad práce, jestliže cizinec, 

kterému bylo vydáno povolení k zam�stnání, nenastoupil do práce, nebo ukon�il 

zam�stnání p�ed uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno. Tuto informa�ní 

povinnost musí zam�stnavatel splnit nejpozd�ji do 10 kalendá�ních dn� ode dne, kdy 

m�l cizinec nastoupit na pracovní místo nebo kdy ukon�il zam�stnání. 

Další povinností, kterou musí zam�stnavatel plnit v souvislosti se zam�stnáváním 

ob�an� EU a cizinc�, je jejich evidence. Podrobné podmínky uvádí § 102 zákona o 

zam�stnanosti[24]. 
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1.9.2 Ve�ejné zdravotní pojišt�ní 

Ú�ast v systému ve�ejného zdravotního pojišt�ní6 zakládá pojišt�nc�m právo na pln� �i 

�áste�n� hrazenou zdravotní pé�i na území �eské republiky a pop�ípad� také 

v zahrani�í. Správní institucí ve�ejného zdravotního pojišt�ní je zdravotní pojiš�ovna 

dle výb�ru pojišt�nce. Zdravotní pojiš�ovnu lze m�nit pouze jedenkrát za 12 m�síc� a to 

vždy jen k 1. dni kalendá�ního �tvrtletí[21, 23]. 

Plátci pojistného zdravotního pojišt�ní jsou:  

• pojišt�nci uvedení v § 5 zákona o ve�ejném zdravotním pojišt�ní, 

• zam�stnavatelé, 

• stát. 

V § 5 zákona o ve�ejném zdravotním pojišt�ní jsou uvedeni zam�stnanci, kte�í mají 

p�íjmy ze závislé �innosti nebo funk�ních požitk�, OSV� a osoby mající na území 

�eské republiky trvalý pobyt po celý kalendá�ní m�síc a pojistné za n� nehradí stát. 

Zam�stnavatel je plátcem �ásti pojistného za své zam�stnance a taktéž plátcem �ásti 

pojistného, které je povinen platit zam�stnanec[23]. 

Výše pojistného a vym��ovací základ

Pro výpo�et pojistného je d�ležité znát výši vym��ovacího základu, sazbu pojistného, a 

rozhodné období, za které se pojistné po�ítá. Pojistné se stanoví jako sou�in sazby a 

vym��ovacího základu za rozhodné období. 

Výši pojistného, penále a zp�sob jejich placení ur�uje zvláštní zákon7. Pojistné za 

zam�stnance hradí z jedné t�etiny zam�stnanec, ze dvou t�etin zam�stnavatel. Pojistné 

za státního zam�stnance podle služebního zákona hradí služební ú�ad8 v plné výši. 

Sazba pojistného na ve�ejné zdravotní pojišt�ní je 13,5%. Rozhodné období je zpravidla 

m�síc, pouze u OSV� je to kalendá�ní rok. Vym��ovacím základem zam�stnance je 

������������������������������ �����������������������������

6 Základními právními p�edpisy upravujícími tuto oblast jsou zákon �. 48/1997 Sb., o ve�ejném 
zdravotním pojišt�ní, a zákon �. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt�ní 

7 Zákon �NR �. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt�ní, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�. 

8 § 4 zákona �. 218/2002 Sb., o služb� státních zam�stnanc� ve správních ú�adech a o 
odm��ování t�chto zam�stnanc� a ostatních zam�stnanc� ve správních ú�adech (služební 
zákon).�
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úhrn p�íjm� ze závislé �innosti a funk�ních požitk�, které jsou p�edm�tem dan� z 

p�íjm� fyzických osob podle zákona o daních z p�íjm� a nejsou od této dan�

osvobozeny a které mu zam�stnavatel zú�toval v souvislosti se zam�stnáním. 

Pojistné se odvádí na ú�et p�íslušné zdravotní pojiš�ovny provád�jící všeobecné 

zdravotní pojišt�ní, u níž je pojišt�nec pojišt�n. Povinnost zam�stnavatele platit �ást 

pojistného za své zam�stnance vzniká dnem nástupu zam�stnance do zam�stnání a 

zaniká dnem skon�ení zam�stnání. Výši pojistného je jeho plátce povinen si sám 

vypo�ítat. Pojistné se zaokrouhluje na celé koruny sm�rem nahoru[21]. 

Zam�stnavatel je povinen nejpozd�ji do osmi dn� provést oznámení u p�íslušné 

zdravotní pojiš�ovny o: 

• nástupu zam�stnance do zam�stnání a jeho ukon�ení;  

• zm�n� zdravotní pojiš�ovny zam�stnancem, pokud mu tuto skute�nost sd�lil;  

• skute�nostech rozhodných pro povinnost státu platit za zam�stnance pojistné. 

K oznámení skute�ností slouží formulá� „Hromadné oznámení zam�stnavatele“. O 

oznamovaných skute�nostech je zam�stnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. 

P�i pln�ní oznamovací povinnosti sd�luje zam�stnavatel jméno, p�íjmení, trvalý pobyt a 

rodné �íslo zam�stnance, p�ípadn� jiné �íslo pojišt�nce[21]. 

1.9.3 Pojistné sociálního zabezpe�ení a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti 

D�chodové a nemocenské pojišt�ní je založeno na pojistném principu, tj. na 

pravidelném placení p�ísp�vku – pojistného. Peníze, které �SSZ v souladu se zákonem 

�. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku 

zam�stnanosti na pojistném vybere, je p�íjmem státního rozpo�tu.  

Pojistné na sociální zabezpe�ení zahrnuje platby na 

• nemocenské pojišt�ní,  

• d�chodové pojišt�ní,  

• p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti[20]. 

Poplatníci pojistného

• Organizace (právnická nebo fyzická osoba), jenž zam�stnává více než 25 

zam�stnanc�, a�nebo sice mén�, avšak evidenci mezd pro ni vede jiná fyzická 

nebo právnická osoba, která zam�stnává více než 25 zam�stnanc�, 
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• Malá organizace (právnická nebo fyzická osoba), která zam�stnává alespo�

jednoho zam�stnance a není organizací. 

• Zam�stnanci, pokud jsou ú�astni nemocenského pojišt�ní podle zákona �. 

54/1956 Sb., o nemocenském pojišt�ní zam�stnanc�, v platném zn�ní. 

• Osoby samostatn� výd�le�n� �inné, které jsou povinny platit pojistné na 

d�chodové pojišt�ní a p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti, pokud jsou 

ú�astné d�chodového pojišt�ní podle zákona �. 155/1995 Sb., o d�chodovém 

pojišt�ní, v platném zn�ní. 

• Osoby dobrovoln� ú�astné d�chodového pojišt�ní, které jsou za dobu 

dobrovolné ú�asti na d�chodovém pojišt�ní povinny platit pojistné na 

d�chodové pojišt�ní[20]. 

Vym��ovací základ

Vym��ovacím základem zam�stnance je úhrn p�íjm�, které jsou p�edm�tem dan� z 

p�íjm� fyzických osob podle zákona o daních z p�íjm� a nejsou od této dan�

osvobozeny a které mu zam�stnavatel zú�toval v souvislosti se zam�stnáním, které 

zakládá ú�ast na nemocenském nebo d�chodovém pojišt�ní. Vym��ovacím základem 

zam�stnavatele je �ástka odpovídající úhrnu vym��ovacích základ� jeho zam�stnanc�. 

Vym��ovací základy se zjiš�ují za kalendá�ní m�síc, za který se pojistné platí a 

zaokrouhlují se na celé koruny sm�rem nahoru[20]. 

Pojistné na sociální zabezpe�ení 

Pojistné 2008 2009 

Zam�stnanec 8 % 6,5 %

Nemocenské pojišt�ní 1,1 % 0 % 

D�chodové pojišt�ní 6,5 % 6,5 % 

Státní politika zam�stnanosti 0,4 % 0 % 

Zam�stnavatel 26 % 25 %

Nemocenské pojišt�ní 3,3 % 2,3 % 

D�chodové pojišt�ní 21,5 % 21,5 % 

Státní politika zam�stnanosti 1,2 % 1,2 % 

Tabulka 2: Sazby pojistného sociálního zabezpe�ení  platné pro rok 2009 
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Zam�stnanci již nebudou v roce 2009 poplatníky pojistného na nemocenské pojišt�ní a 

p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti. Pojistné se tak v roce 2009 sníží o 1,5 

procentního bodu. Sazba pojistného na nemocenské pojišt�ní u zam�stnavatel� klesne v 

roce 2009 na 2,3 %. Sazba pojistného tak u zam�stnavatel� klesne v roce 2009 na 25 %. 

Odvod pojistného

Zam�stnavatel odvádí i pojistné, které je povinen platit zam�stnanec, které mu následn�

srazí z jeho p�íjm�, jež mu zú�toval. Pojistné vypo�ítává zam�stnavatel sám, odvádí jej 

za jednotlivé kalendá�ní m�síce. Pojistné je splatné od 1. do 20. dne následujícího 

kalendá�ního m�síce. Pojistné se odvádí na ú�et p�íslušné OSSZ[20].  

Povinnosti týkající se d�chodového pojišt�ní 

Úkoly zam�stnavatel� p�i provád�ní d�chodového pojišt�ní jsou uvedeny v zákon� �. 

582/1991 Sb., o organizaci a provád�ní sociálního zabezpe�ení. Zam�stnavatelé jsou 

povinni: 

• Vést pot�ebné záznamy o skute�nostech rozhodných pro nárok na dávky 

d�chodového pojišt�ní, jejich výši a výplatu a p�edkládat je p�íslušným orgán�m 

sociálního zabezpe�ení, 

• písemn� hlásit zm�ny ve skute�nostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, 

její výši a výplatu, a to do 8 dn�, 

• podat hlášení a p�edložit záznamy na výzvu orgán� sociálního zabezpe�ení ve 

lh�t� ur�ené tímto orgánem; není-li lh�ta ur�ena, do 8 dn� od doru�ení výzvy, 

• uschovávat stejnopisy eviden�ních list�, záznamy o skute�nostech vedených v 

evidenci, mzdové listy nebo ú�etní záznamy o údajích pot�ených pro ú�ely 

d�chodového pojišt�ní[16, 18]. 

Zam�stnavatelé a orgány plnící úkoly v d�chodovém pojišt�ní jsou povinni vést pro 

každého ob�ana, který je ú�asten d�chodového pojišt�ní, eviden�ní list. Eviden�ní list 

se vede za jednotlivý kalendá�ní rok. Jeho náležitosti jsou uvedeny v § 38 odst. 4 

zákona o organizaci a provád�ní sociálního zabezpe�ení[16, 18]. 
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Povinnosti týkající se nemocenského pojišt�ní 

Pokud zam�stnavatel zam�stnává alespo� jednoho zam�stnance, má v nemocenském 

pojišt�ní jednak ohlašovací a oznamovací povinnost a také další povinnosti. Od svých 

zam�stnanc� p�ijímá žádosti o dávky a posílá je p�íslušné Okresní správ� sociálního 

zabezpe�ení nebo Pražské správ� sociálního zabezpe�ení nebo Místní správ� sociálního 

zabezpe�ení (dále jen OSSZ/PSSZ/MSSZ), spolupracuje s orgány nemocenského 

pojišt�ní a platí pojistné na sociální zabezpe�ení. Každý zam�stnavatel se do 8 dn� od 

nástupu prvního zam�stnance musí na p�edepsaném tiskopise p�ihlásit u p�íslušné 

OSSZ/PSSZ/MSSZ do registru zam�stnavatel�. Stejn� tak má povinnost do 8 dn� hlásit 

jakoukoliv zm�nu a podat odhlášku z registru zam�stnavatel� do 8 dn� od skon�ení 

zam�stnání posledního zam�stnance. Zam�stnavatel je dále povinen oznámit na 

p�edepsaném tiskopise do 8 dn� den nástupu zam�stnance do zam�stnání a den 

skon�ení zam�stnání. Na tiskopise je zam�stnavatel povinen uvést údaje pot�ebné pro 

vedení registru pojišt�nc�.  

Zam�stnanci vyplácí prvních 14 dn� pracovní neschopnosti nebo karantény náhradu 

mzdy. Ta náleží zam�stnanci, který je nemocensky pojišt�n. Zam�stnavatel poskytuje 

nemocnému zam�stnanci náhradu mzdy za pracovní dny – p�i do�asné pracovní 

neschopnosti od �tvrtého pracovního dne (p�i karantén� od prvního pracovního dne), a 

to jen v dob� trvání pracovního vztahu.  

V dob�, kdy zam�stnavatel vyplácí práceneschopnému zam�stnanci náhradu mzdy, tj. v 

prvních 14 dnech, m�že sám kontrolovat dodržování stanoveného režimu, nebo o to 

m�že požádat p�íslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ. Poruší-li práceneschopný stanovený 

lé�ebný režim, lze mu snížit nebo odejmout v prvních 14 kalendá�ních dnech náhradu 

mzdy. Zam�stnavatel sráží pojistné zam�stnanci ze mzdy/platu a odvádí je spolu s 

pojistným, které musí platit sám, na ú�et p�íslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ; pojistné je 

splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendá�ního m�síce[17]. 

1.9.4 Da� z p�íjm� fyzických osob u zam�stnanc�

V souvislosti s výkonem pracovn�právních vztah� jsou zam�stnanci povinni platit da� z 

p�íjm� fyzických osob. Tato povinnost je ukotvena v § 2 zákona �. 586/1992 Sb., o 

daních z p�íjm�. Poplatníky dan� jsou fyzické osoby, které mají na území �eské 

republiky bydlišt� nebo se zde obvykle zdržují. Ty mají da�ovou povinnost, která se 

vztahuje jak na p�íjmy plynoucí ze zdroj� na území �eské republiky, tak i na p�íjmy 
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plynoucí ze zdroj� v zahrani�í (jsou to tzv. da�oví rezidenti s neomezenou da�ovou 

povinností)[15]. 

Zam�stnanci pobírající mzdu, plat nebo odm�nu za práci vykonávají závislou �innost. 

P�íjmy ze závislé �innosti jsou veškeré p�íjmy, které zam�stnavatel poskytuje 

zam�stnanc�m, krom� t�ch, které se nezahrnují do základu dan� �i jsou vy�aty ze 

zdan�ní a p�íjm� osvobozených od dan�. 

Základ dan� se sníží o nezdanitelné �ásti základu dan�9 a o od�itatelné položky od 

základu dan�10 a zaokrouhlí se na celá 100 K� dol�. Sazba dan� �iní 15 % s ú�inností od 

1.1.2008 a s ú�inností od 1.1.2009 pak 12,5%. P�íjmy ze závislé �innosti se zda�ují 

vždy u zdroje, a to zpravidla formou m�sí�ní zálohy na da�. Zálohu na da� vypo�ítává a 

odvádí zam�stnavatel[15]. 

Zp�sob stanovení záloh na da� z p�íjm� ze závislé �innosti závisí na tom, zda poplatník 

u daného zam�stnavatele podepsal „Prohlášení poplatníka k dani“. Každý poplatník si 

m�že zvolit pouze jednoho zam�stnavatele, u kterého toto prohlášení podepíše. 

Prohlášení je jednou z podmínek, aby poplatník mohl uplat�ovat v pr�b�hu 

zda�ovacího období nezdanitelné �ásti da�ového základu. Pokud zam�stnanec 

nepodepsal prohlášení k dani, zam�stnavatel p�i výpo�tu zdanitelné mzdy nep�ihlíží k 

nezdanitelným �ástkám a výsledná zdanitelná mzda je zdan�na srážkou11.  

Zam�stnavatel srazí zálohu na da� ze zdanitelné mzdy. Zdanitelnou mzdou se rozumí 

úhrn p�íjm� ze závislé �innosti a funk�ních požitk� snížený o �ástky, které jsou od dan�

osvobozeny, a zvýšený o �ástky sražené nebo zam�stnancem uhrazené na pojistné na 

sociální zabezpe�ení, na p�ísp�vek na státní politiku zam�stnanosti a na pojistné na 

všeobecné zdravotní pojišt�ní. Zdanitelná mzda tvo�í základ dan�. Od zdanitelné mzdy 

se ode�tou nezdanitelné �ástky základu dan�

• 24 840 K� na poplatníka (�ástka 24 840 K� nabývá ú�innosti od 1.1.2008 a od 

1.1.2009 nabývá ú�innosti �ástka 16 560 K�); 

������������������������������ �����������������������������

9 § 15 zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. 

10 § 34 zákona �. 586/1992 Sb., o daních z p�íjm�.�

11 § 38h odst. 4 zákona o daních z p�íjm�. 
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• 24 840 K� na manželku/manžela žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud 

nemá vlastní p�íjem p�esahující za zda�ovací období 38 040 K� (�ástka 24 840 

K� nabývá ú�innosti od 1.1.2008 a od 1.1.2009 nabývá ú�innosti �ástka 16 560 

K�); 

• 10 680 K� na vyživované dít� žijící s poplatníkem v domácnosti (�ástka 10 680 

K� nabývá ú�innosti od 1.1.2008 a od 1.1.2009 nabývá ú�innosti �ástka 10 200 

K�); 

• 4 020 K� u poplatníka po dobu, po kterou se soustavn� p�ipravuje na budoucí 

povolání studiem nebo p�edepsaným výcvikem, a to až do dovršení v�ku 26 let 

nebo po dobu prezen�ní formy studia v doktorském studijním programu, který 

poskytuje vysokoškolské vzd�lání až do dovršení v�ku 28 let. 

Další možné od�itatelné položky uvádí zákon v §§ 35 až 35c[15]. 

Záloha ze základu pro výpo�et zálohy, zaokrouhleného do 100 K� na celé koruny 

nahoru a nad 100 K� na celé stokoruny nahoru, za kalendá�ní m�síc �iní 15 % s 

ú�inností od 1.1.2008 a s ú�inností od 1.1.2009 pak 12,5%[15]. 
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2 ANALÝZA PROBLÉMU A SOU�ASNÉ SITUACE 

2.1 Charakteristika zam�stnavatele 

Spole�nost, kterou jsem si zvolila pro svou bakalá�skou práci, vznikla v roce 1991 v 

jednom z m�st Zlínského kraje. Jde o spole�nost s ru�ením omezeným, jejímž 

p�edm�tem podnikání je koup� zboží za ú�elem jeho dalšího prodeje. Jelikož ve 

spole�nosti p�evládají tržby za prodej zboží nad výkony, jde o obchodní podnik. 

Spole�nost má t�i spole�níky, kte�í mají nerovnom�rn� rozložené podíly na základním 

kapitálu. Organiza�ní struktura je rozd�lena na t�i odd�lení – obchodní, ekonomické a 

sklad. Mimo to má spole�nost šest pobo�ek po celé �eské republice, a to v Praze, Brn�, 

Plzni, Liberci, Strakonicích a Šumperku. Obchodní �innost je provozována nejen v 

�eské republice, ale i na Slovensku, a to prost�ednictvím dce�iných spole�ností. 

Obchodní situace spole�nosti je velmi dobrá, meziro�n� dochází k nár�st�m tržeb za 

prodej zboží vždy o n�kolik procent. 

Ro�ní p�epo�tený po�et zam�stnanc� spole�nosti neustále stoupá. V roce 2006 

spole�nost zam�stnávala 116 zam�stnanc�, v roce 2007 122 zam�stnanc� a v roce 2009 

již 126 zam�stnanc�. Tento r�st je zp�soben zvyšováním tržeb za prodej zboží a rovn�ž 

získáváním nových odb�ratel�. 

2.2 Problém vysokého odvodu do státního rozpo�tu 

Zvolený zam�stnavatel v sou�asné dob� zam�stnává 126 zam�stnanc�. V d�sledku toho 

musí mimo jiné plnit povinnost vyplývající z § 81 zákona o zam�stnanosti. Konkrétn�

toto ustanovení ukládá každému zam�stnavateli zam�stnávajícímu více než 25 

zam�stnanc� v pracovním pom�ru plnit tzv. povinný podíl osob se zdravotním 

postižením ve výši 4 % na celkovém po�tu zam�stnanc�.  

Zam�stnavatelé mohou tuto povinnost splnit nejenom zam�stnáním OZP, ale také 

odebíráním výrobk� nebo služeb nebo zadáváním zakázek OZP, kte�í jsou osobami 

samostatn� výd�le�n� �innými, pop�ípad� odvodem do státního rozpo�tu. Možná je 

samoz�ejm� i kombinace všech uvedených zp�sob�, která je u zam�stnavatel� velmi 

�astá. 



� ��

V nejmenované spole�nosti však žádní zam�stnanci se zdravotním postižením nepracují 

a rovn�ž ani spole�nost neodebírá výrobky nebo služby od zam�stnavatel�

zam�stnávajících p�evážn� OZP, a proto svou povinnost plní odvodem do státního 

rozpo�tu. Jelikož pr�m�rný ro�ní p�epo�tený po�et zam�stnanc� této spole�nosti 

dosahuje nemalého �ísla, je i tento odvod dosti zna�ný. Z tohoto d�vodu hodlám provést 

výpo�et, který by demonstroval, že zam�stnávání OZP není v�cí nikterak nevýhodnou, 

ba naopak.  

Každý �lov�k má právo na svobodnou volbu povolání a získávání prost�edk� pro své 

životní pot�eby. Lidé se zdravotním postižením mají stejná práva jako ostatní ob�ané a 

mají právo na zvláštní pracovní podmínky a na pomoc p�i p�íprav� na zam�stnání.  

2.3 Zp�soby pln�ní zákonné povinnosti dle § 81 zákona o 
zam�stnanosti 

Existují t�i zp�soby spln�ní zákonné povinnosti uvedené v § 81 zákona o zam�stnanosti. 

Jsou jimi zam�stnání OZP ve výši povinného podílu, dále odebírání výrobk� �i služeb a 

nebo odvod do státního rozpo�tu[24]. 

2.3.1 Zam�stnávání osob se zdravotním postižením v pracovním pom�ru 

Prvo�adé by pro zam�stnavatele m�lo být samotné zam�stnávání OZP. Pokud to z 

provozních a jiných d�vod� není možné, mohou zam�stnavatelé využít tzv. náhradního 

pln�ní.  

Pln�ní  povinného podílu formou zam�stnávání osob se zdravotním postižením v 

pracovním pom�ru se zjiš�uje stejným zp�sobem, jako se zjiš�uje celkový pr�m�rný 

ro�ní p�epo�tený po�et zam�stnanc�. Vysv�tlení je uvedeno níže. Každého 

zam�stnance, který je osobou s t�žším zdravotním postižením, si zam�stnavatel pro 

tento ú�el zapo�ítává t�ikrát[24]. 

Pr�m�rný ro�ní p�epo�tený po�et zam�stnanc�

Pro zjiš�ování celkového po�tu zam�stnanc� a po�tu zam�stnanc�, kte�í jsou osobami 

se zdravotním postižením, je rozhodný pr�m�rný ro�ní p�epo�tený po�et zam�stnanc�. 

Do tohoto po�tu zam�stnanc� se nezapo�ítávají p�íslušníci a vojáci z povolání ve 

služebním pom�ru, zam�stnanci obce za�azení do obecní policie a bá�ští inspekto�i. 
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Zapo�ítávají se však zam�stnanci pracující na místech obsazovaných volbou nebo 

jmenováním. Zp�sob zjiš�ování pr�m�rného ro�ního p�epo�teného po�tu zam�stnanc�

je upraven v § 15 vyhlášky �. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon �. 435/2004 Sb., o 

zam�stnanosti. Výpo�ty pr�m�rných ro�ních p�epo�tených po�t� zam�stnanc� se 

zjiš�ují na dv� platná desetinná místa[14]. 

Zp�sob výpo�tu pr�m�rného ro�ního p�epo�teného po�tu zam�stnanc�

Do pr�m�rného ro�ního p�epo�teného po�tu zam�stnanc� se zapo�ítávají pouze 

zam�stnanci v pracovním pom�ru (nikoliv tedy zam�stnanci pracující na dohodu o 

provedení práce �i na dohodu o pracovní �innosti). Pr�m�rný ro�ní p�epo�tený po�et 

zam�stnanc� se zjiš�uje jako podíl celkového po�tu skute�n� odpracovaných hodin 

t�mito zam�stnanci v daném kalendá�ním roce, zvýšeného o neodpracované hodiny 

• v d�sledku do�asné pracovní neschopnosti,  

• v d�sledku �erpání dovolené na zotavenou, 

• z d�vodu p�ekážek v práci na stran� zam�stnavatele, 

• z d�vodu p�ekážek v práci na stran� zam�stnance, pokud se jedná o p�ekážky, 

p�i kterých má zam�stnanec nárok na náhradu mzdy/platu, nebo mu podle § 192 

odst. 1 �ást v�ty druhé za st�edníkem zákoníku práce náhrada mzdy/platu 

nep�ísluší, 

• v d�sledku ošet�ování dít�te nebo pé�e o n� nebo ošet�ování jiného �lena 

domácnosti, za které náleží ošet�ovné, 

a celkové stanovené týdenní pracovní doby bez svátk� p�ipadající v daném kalendá�ním 

roce na jednoho zam�stnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu[24]. 

Výpo�et u zvoleného zam�stnavatele

Všichni zam�stnanci nejmenovaného zam�stnavatele odpracovali za celý rok celkem 

256 000 hodin (v�etn� dob zapo�itatelných – dovolené, nemoci a jiné) p�i 8hodinové 

pracovní dob�. Ro�ní fond pracovní doby v roce 2008 �inil 2 024 hodin  (v roce 2007 

�inil ro�ní fond 2008 hodin).  

Výpo�et pr�m�rného ro�ního p�epo�teného po�tu zam�stnanc� je tedy následující:  

256 000 : 2 024 = 126,48  p�epo�tených zam�stnanc�. 

Povinný podíl je 4 % z t�chto zam�stnanc�, tj. 126,48 x 0,04 = 5,06.  
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Tento zam�stnavatel má povinnost zam�stnávat 5,06 zam�stnanc� se zdravotním 

postižením.  

Pozn.: Jelikož není fyzicky možné zam�stnat 5,06 zam�stnance, zam�stnavatel má 

možnost zam�stnat 5 zam�stnanc� a za 0,06 zam�stnance splnit odvod do státního 

rozpo�tu. 

2.3.2 Odb�r výrobk� nebo služeb 

Odebírání výrobk� nebo služeb nebo zadávání zakázek je pro ú�ely pln�ní povinného 

podílu možno realizovat jen od subjekt� uvedených  v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o 

zam�stnanosti. Dodavatel, od n�hož spole�nost odebírá, na faktu�e nebo formou 

�estného prohlášení, potvrzuje pr�m�rný �tvrtletní p�epo�tený po�et svých 

zam�stnanc�,  kte�í jsou OZP, a to vždy za kalendá�ní �tvrtletí p�edcházející 

zdanitelnému pln�ní. Potvrzování uvedených údaj� je ve vlastním zájmu dodavatele, 

nebo� tím vychází vst�íc svým zákazník�m, kte�í tímto zp�sobem plní sv�j povinný 

podíl.  

Cena (bez DPH) zaplacená za celý rok jednomu dodavateli za dodané výrobky nebo 

služby nebo za zadané zakázky se d�lí sedminásobkem pr�m�rné mzdy v národním 

hospodá�ství za 1. až 3. �tvrtletí sledovaného kalendá�ního roku. Výsledkem je  po�et 

OZP, které je možno zapo�ítat do pln�ní povinného podílu, a zjiš�uje se na dv� platná 

desetinná místa. Jestliže je takto zjišt�ný po�et OZP v�tší než pr�m�rný p�epo�tený 

po�et zam�stnanc� se zdravotním postižením zam�stnávaných dodavatelem v 

jednotlivých kalendá�ních �tvrtletích, m�že si zam�stnavatel zapo�ítat pouze nejvyšší, 

dodavatelem potvrzený, pr�m�rný �tvrtletní p�epo�tený po�et (§ 18 odst. 2 vyhlášky).  

Stejným zp�sobem postupuje zam�stnavatel p�i p�epo�ítávání odebraných výrobk�, 

služeb nebo zadaných zakázek u každého jednotlivého dodavatele. Je-li dodavatelem 

osoba se zdravotním postižením, která je samostatn� výd�le�n� �inná, m�že si 

zam�stnavatel zapo�ítat vždy maximáln� 1 osobu se zdravotním postižením[24]. 

Pozn.: Výše pr�m�rné mzdy v národním hospodá�ství za 1. až 3. �tvrtletí roku 2008 �iní 

22 942 K�
12

.  
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12 SD	LENÍ Ministerstva práce a sociálních v�cí �. 435/2008 Sb., o vyhlášení pr�m�rné mzdy v 
národním hospodá�ství za 1. až 3. �tvrtletí 2008 pro ú�ely zákona o zam�stnanosti. 
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Výpo�et u zvoleného zam�stnavatele

V následujícím výpo�tu ukáži, v jaké �ástce by musel zam�stnavatel odebírat výrobky 

nebo zadávat zakázky, aby splnil sv�j povinný podíl. 

x : (7 * 22 942) = 5,06 

x : 160 594 = 5,06 

x = 812 605,64 K�

Aby zam�stnavatel splnil sv�j povinný podíl, musel by zadávat zakázky nebo odebírat 

výrobky �i služby v �ástce 812 605,64 K� bez DPH / rok. 

2.3.3 Odvod do státního rozpo�tu 

Odvod do státního rozpo�tu �iní 2,5 násobek pr�m�rné mzdy v národním hospodá�ství 

za 1. až 3. �tvrtletí sledovaného kalendá�ního roku za každou osobu se zdravotním 

postižením, kterou by zam�stnavatel m�l zam�stnat. 

Jestliže zam�stnavatel kombinoval jednotlivé možnosti pln�ní povinného podílu, 

stanoví výši odvodu do státního rozpo�tu tak, že od svého povinného podílu ode�te 

pr�m�rný ro�ní p�epo�tený po�et osob se zdravotním postižením, které ve sledovaném 

roce skute�n� zam�stnával, a po�et osob se zdravotním postižením, které si zapo�ítal na 

základ� odebraných výrobk� nebo služeb nebo zadaných zakázek. Výsledek vynásobí 

2,5 násobkem pr�m�rné mzdy v národním hospodá�ství za 1. až 3. �tvrtletí sledovaného 

kalendá�ního roku.  

Po�ty osob se zdravotním postižením se op�t zjiš�ují na dv� platná desetinná místa. 

Výsledná �ástka odvodu do státního rozpo�tu se však zaokrouhluje, a to na celé koruny 

nahoru. 

Odvod do státního rozpo�tu poukazuje zam�stnavatel prost�ednictvím místn�

p�íslušného ú�adu práce nejpozd�ji do 15. února následujícího kalendá�ního roku na 

ú�et „Odvody jako forma pln�ní zam�stnávání OZP-MPSV“. Místn� p�íslušným je ú�ad 

práce, v jehož územním obvodu má zam�stnavatel své sídlo (právnická osoba) nebo 

bydlišt� (fyzická osoba). Ve stejné lh�t� je zam�stnavatel povinen oznámit tomuto 

ú�adu práce pln�ní svého povinného podílu v�etn� použitých zp�sob� pln�ní[24]. 
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Výpo�et u zvoleného zam�stnavatele

Pr�m�rná mzda v národním hospodá�ství za první až t�etí �tvrtletí roku 2008 �iní 22 

942 K�. Výše odvodu se tedy vypo�te jako sou�in této pr�m�rné mzdy, �ísla 2,5 a po�tu 

OZP, které m�l zam�stnavatel zam�stnat. Konkrétn� tedy: 

2,5 x 22 942 x 5,06 = 290 216,3 K� / rok. 

Zam�stnavatel tedy musí odvést do státního rozpo�tu �ástku 290 217 K�. 

2.3.4 D�sledky nespln�ní povinnosti 

Zam�stnavateli, který nesplní povinný podíl, stanoví ú�ad práce rozhodnutím povinnost 

poukázat odvod do státního rozpo�tu, a to za ten po�et osob, který nebyl spln�n. 

Neprovedený odvod pak vymáhá p�íslušný celní ú�ad.  

Zam�stnavatel, který nesplní svou povinnost zam�stnávat osoby se zdravotním 

postižením ve výši povinného podílu se dopouští p�estupku (fyzická osoba) nebo 

správního deliktu (právnická osoba), za který ukládá ú�ad práce pokutu do 1 milionu 

korun[24].  

V praxi se však výše pokuty nepohybuje v horní hranici. Její výše závisí zejména na 

tom, zda se jedná o prvé nebo opakované nespln�ní povinnosti, a také na dalších 

okolnostech zjišt�ných p�i kontrole, kterou provádí kontrolní odd�lení ú�adu práce. 

Výše b�žn� ud�lovaných pokut se pohybuje v �ádech tisíc� až desetitisíc� korun. 
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2.4 �eská legislativa a osoby zdravotn� postižené 

Problematice zam�stnávání osob se zdravotním postižením se v�nuje zákon �. 435/2004 

Sb., o zam�stnanosti, a to v �ásti t�etí, § 67 až 84 zákona. Další informace jsou obsaženy 

ve vyhlášce �. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zam�stnanosti, a to v �ásti 

�tvrté, § 15 až 20. 

Vymezení definice osoby se zdravotním postižením bylo uvedeno v kapitole 1.9.1 

2.5 Podpora zam�stnávání osob zdravotn� postižených 

Zam�stnávání osob zdravotn� postižených p�ináší jejich zam�stnavatel�m nejednu 

výhodu, a� už ve form� da�ových odpo�t� nebo r�zných p�ísp�vk� a dotací.  

Zam�stnávání osob se zdravotním postižením p�inášelo d�íve zam�stnavatel�m mnoho 

omezení, která nakonec snižovala jejich motivaci takové osoby zam�stnávat. Tato 

omezení byla v�tšinou zrušena (nap�. zákaz výpov�di a povinnost p�edchozího souhlasu 

ú�adu práce v p�ípad� OZP aj.).  

Ú�ady práce v�nují velkou pozornost práv� zam�stnávání osob se zdravotním 

postižením. Na základ� toho od nich mohou zam�stnavatelé požadovat 

• informace a poradenství v otázkách spojených se zam�stnáváním osob se 

zdravotním postižením, 

• sou�innost p�i vyhrazování pracovních míst zvlášt� vhodných pro osoby se 

zdravotním postižením, 

• spolupráci p�i vytvá�ení vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním 

postižením, 

• spolupráci p�i �ešení individuálního p�izp�sobování pracovních míst a 

pracovních podmínek pro osoby se zdravotním postižením. 

Pro podporu zam�stnávání OZP slouží nástroje aktivní politiky zam�stnanosti podle 

zákona �. 435/2004 Sb. o zam�stnanosti. Následující odstavce pojednávají o 

jednotlivých nástrojích aktivní politiky zam�stnanosti a o p�ísp�vcích, které je možno 

získat. Dále jsou uvedeny i jiná zvýhodn�ní související se zam�stnáváním osob 

zdravotn� postižených[24]. 
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2.5.1 Zákaz diskriminace 

Rovné zacházení a zákaz diskriminace p�i uplat�ování práva na zam�stnání je 

zakotveno v zákoníku práce a v zákon� o zam�stnanosti. Diskriminaci p�ímou nebo 

nep�ímou by m�l v budoucnu upravovat antidiskrimina�ní zákon13. Diskriminaci OZP 

ve vztahu k jejich zam�stnávání lze vysledovat, v�tšinou je však t�žko prokazatelná. 

2.5.2 P�ímá finan�ní pomoc ú�adu práce 

Ú�ady práce poskytují v souvislosti se zam�stnáváním osob zdravotn� postižených 

následující úhrady a p�ísp�vky: 

• úhrada náklad� pracovní rehabilitace,  

• p�ísp�vky na z�ízení a provoz chrán�ného pracovního místa a chrán�né dílny, 

• p�ísp�vky na z�ízení nebo vyhrazení spole�ensky ú�elných pracovních míst a  na 

vytvo�ení pracovních p�íležitostí v rámci ve�ejn� prosp�šných prácí, 

• p�ísp�vek na zapracování, 

• p�ísp�vek na podporu zam�stnávání osob se zdravotním postižením[24]. 

Zákon o zam�stnanosti ur�uje maximální možnou výši jednotlivých p�ísp�vk�, která je 

v�tšinou vyjád�ena jako násobek pr�m�rné mzdy v národním hospodá�ství za 1. až 3. 

�tvrtletí p�íslušného kalendá�ního roku. Jednotlivé ú�ady práce však mají k dispozici 

r�zn� vysoké rozpo�ty, ze kterých jsou p�ísp�vky vypláceny. Tyto �ástky jsou dány 

pravidly a rovn�ž kritérii jednotlivých ú�ad� práce.  

Rozpo�ty se mohou v pr�b�hu roku m�nit, a to jednak v závislosti na množství již 

vy�erpaných finan�ních prost�edk�, nebo naopak pokud byl rozpo�et ú�adu práce 

dodate�n� navýšen ze strany státu. 

Zp�sob stanovení výše p�ísp�vk�

Pr�m�rná mzda v národním hospodá�ství za 1. až 3. �tvrtletí p�íslušného kalendá�ního 

roku je základním ukazatelem pro stanovení výše jednotlivých p�ísp�vk�

poskytovaných ze strany ú�ad� práce. 

������������������������������ �����������������������������

13 Zákon o rovném zacházení a o právních prost�edcích ochrany p�ed diskriminací. 
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Rok Pr�m�rná mzda [K�]
2000 13 363 
2001 14 144 
2002 15 172 
2003 16 321 
2004 17 418 
2005 18 421 
2006 19 635 
2007 21 119 
2008 22 942 

Tabulka 3: Výše pr�m�rné mzdy v národním hospodá�ství za 1. až 3. �tvrtletí[24]
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Obr. 1: Graf pr�m�rné mzdy v národním hospodá�ství za 1. až 3. �tvrtletí

Pracovní rehabilitace 

Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní 

rehabilitace je souvislá �innost zam��ená na získání a udržení vhodného zam�stnání 

osoby se zdravotním postižením, kterou na základ� její žádosti zabezpe�ují ú�ady práce 

a hradí náklady s ní spojené. 

Pracovní rehabilitaci zabezpe�uje ú�ad práce místn� p�íslušný podle bydlišt� osoby se 

zdravotním postižením ve spolupráci s pracovn� rehabilita�ními st�edisky nebo m�že na 

základ� dohody pov��it zabezpe�ením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo 

fyzickou osobu. 
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Pracovní rehabilitace p�edstavuje mimo poradenskou �innost také teoretickou a 

praktickou p�ípravu pro zam�stnání nebo jinou výd�le�nou �innost, náleží sem také 

p�íprava k práci a specializované rekvalifika�ní kurzy. P�ípravou k práci se rozumí 

zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo, m�že být 

provád�na i s podporou asistenta. Tato p�íprava trvá nejdéle 24 m�síc�. 

Specializované rekvalifika�ní kurzy jsou uskute��ovány za stejných podmínek jako 

ostatní rekvalifikace. 

�innosti v rámci pracovní rehabilitace se realizují na základ� dohod uzavíraných s 

ú�adem práce[24]. 

Chrán�né pracovní místo a chrán�ná pracovní dílna 

Chrán�né pracovní místo (dále jen CHPM) je pracovní místo vytvo�ené 

zam�stnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základ� písemné dohody s 

ú�adem práce. Chrán�né pracovní místo musí být provozováno po dobu nejmén� 2 let 

ode dne sjednaného v dohod�. 

Chrán�ná pracovní dílna (dále jen CHPD) je pracovišt� zam�stnavatele, kde je 

zam�stnáno nejmén� 60 % zam�stnanc� se zdravotním postižením. Chrán�ná pracovní 

dílna musí být provozována po dobu nejmén� 2 let ode dne sjednaného v dohod�.  

Ú�ad práce poskytuje p�ísp�vek zam�stnavateli na vytvo�ení chrán�ného pracovního 

místa a chrán�né pracovní dílny. 

Výše p�ísp�vku na vytvo�ení CHPM i CHPD m�že být:  

• pro osobu se zdravotním postižením maximáln� ve výši osminásobku pr�m�rné 

mzdy v národním hospodá�ství za první až t�etí �tvrtletí p�edchozího 

kalendá�ního roku (maximum pro rok 2009 �iní 8 * 22 942 = 183 536 K�; ú�ad 

práce, v jehož obvodu má zam�stnavatel sídlo, p�ispívá až 130 000 K�).   

• pro osobu s t�žším zdravotním postižením maximáln� ve výši dvanáctinásobku 

pr�m�rné mzdy v národním hospodá�ství za první až t�etí �tvrtletí p�edchozího 

kalendá�ního roku (maximum pro rok 2009 �iní 12 * 22 942 = 275 304 K�; ú�ad 

práce, v jehož obvodu má zam�stnavatel sídlo, p�ispívá až 180 000 K�).  

• vytvá�í-li zam�stnavatel na základ� jedné dohody s ú�adem práce 10 a více 

chrán�ných pracovních míst nebo pracovních míst v chrán�né pracovní díln�, 

m�že p�ísp�vek na vytvo�ení jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním 
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postižením �init maximáln� desetinásobek a pro osobu s t�žším zdravotním 

postižením maximáln� �trnáctinásobek výše uvedené pr�m�rné mzdy[24].    

Ú�ad práce m�že na základ� písemné dohody se zam�stnavatelem poskytnout p�ísp�vek 

také na �áste�nou úhradu provozních náklad� CHPM a CHPD. Výše p�ísp�vku na jedno 

CHPM je ur�ena p�edpokládanou výší provozních náklad� a to s ohledem na výši 

rozpo�tu p�íslušného ú�adu práce. 

Ro�ní výše p�ísp�vku na provoz CHPM m�že �init maximáln� trojnásobek pr�m�rné 

mzdy v národním hospodá�ství za první až t�etí �tvrtletí p�edchozího kalendá�ního roku 

(maximum pro rok 2009 je tedy 3 * 22 942 = 68 826 K�). 

P�ísp�vek na provoz CHPM, který poskytuje ú�ad práce, v jehož obvodu má 

zam�stnavatel sídlo, �iní maximáln� 30.000 K� ro�n� na jedno CHPM. 

Ro�ní výše p�ísp�vku na provoz CHPD m�že �init maximáln� �ty�násobek pr�m�rné 

mzdy v národním hospodá�ství  za první až t�etí �tvrtletí p�edchozího kalendá�ního roku 

na jednoho zam�stnance, který je OZP, a maximáln� šestinásobek výše uvedené 

pr�m�rné mzdy na jednoho zam�stnance, který je osobou s t�žším zdravotním 

postižením. 

V roce 2009 to je maximáln� 4 * 22 942 = 91 768 K� na OZP, a maximáln� 6 * 22 942 

= 137 652 K� na osobu s t�žším zdravotním postižením[24]. 

P�ísp�vek na provoz CHPD, který poskytuje ú�ad práce, v jehož obvodu má 

zam�stnavatel sídlo, �iní rovn�ž maximáln� 30 000 K� ro�n� na jednu OZP. 

Pro p�ehlednost uvádím tabulky p�ísp�vk� na CHPM a CHPD poskytované ú�adem 

práce, v jehož obvodu má zam�stnavatel sídlo a maximální výše p�ísp�vk� dle zákona o 

zam�stnanosti 

CHPM Ú�ad práce Maximum dle zákona 

P�ísp�vek na z�ízení 

CHPM 
130 000 K�  (180 000 K�) 183 536 K�  (275 304 K�) 

P�ísp�vek na provoz 

CHPM 
30 000 K� 68 826 K�

Tabulka 4: Výše p�ísp�vk� na chrán�né pracovní místo 

Pozn.: �ástky uvedené v závorkách se týkají osob s t�žším zdravotním postižením. 
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CHPD Ú�ad práce Maximum dle zákona 

P�ísp�vek na z�ízení  

CHPD 
130 000 K�  (180 000 K�) 183 536 K�  (275 304 K�) 

P�ísp�vek na provoz  

CHPD 
30 000 K� 91 768 K� (137 652 K�) 

Tabulka 5: Výše p�ísp�vk� na chrán�né pracovní dílny 

Pozn.: �ástky uvedené v závorkách se týkají osob s t�žším zdravotním postižením.

Spole�ensky ú�elné pracovní místo 

O spole�ensky ú�elné pracovní místo se jedná tehdy, pokud zam�stnavatel z�izuje nebo 

vyhrazuje na základ� dohody s ú�adem práce pracovní místo a obsazuje je uchaze�em o 

zam�stnání, kterému nelze zajistit pracovní uplatn�ní jiným zp�sobem. P�ísp�vek na 

spole�ensky ú�elné pracovní místo, které zam�stnavatel nov� z�izuje a které bude 

obsazovat uchaze�i o zam�stnání po dobu sjednanou v dohod�, m�že být poskytnut jako 

návratný p�ísp�vek, p�ísp�vek na úhradu úrok� z úv�r� nebo jiný ú�elov� ur�ený 

p�ísp�vek. 

Výše p�ísp�vku na z�ízení jednoho spole�ensky ú�elného pracovního místa m�že 

maximáln� �init šestinásobek pr�m�rné mzdy v národním hospodá�ství za první až t�etí 

�tvrtletí p�edchozího kalendá�ního roku (maximum pro rok 2009  je  6 * 22 942 = 137 

652 K�; ú�ad práce, v jehož obvodu má zam�stnavatel sídlo, p�ispívá až 130 000 

K�)[24]. 

P�ísp�vek na vyhrazené spole�ensky ú�elné pracovní místo se poskytuje formou 

�áste�né nebo plné úhrady vyplacených mzdových náklad� na tohoto zam�stnance, 

v�etn� pojistného na sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti a 

pojistného na ve�ejné zdravotní pojišt�ní, které zam�stnavatel za sebe odvedl z 

vym��ovacího základu tohoto zam�stnance. Ú�ad práce v míst� p�sobení spole�nosti 

p�ispívá na vyhrazení spole�ensky ú�elného pracovního místa do �ástky 8 000 K�

zp�tn�[24].  

Pro p�ehlednost uvádím tabulku p�ísp�vk� na spole�ensky ú�elné pracovní místo.  
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SÚPM Ú�ad práce Maximum dle zákona 

P�ísp�vek na z�ízení  

SÚPM 
130 000 K� 137 652 K�

P�ísp�vek na vyhrazení 

SÚPM 
8 000 K�

Do výše vyplacených 

mzdových náklad�

Tabulka 6: Výše p�ísp�vk� na SÚPM 

Ve�ejn� prosp�šné práce 

Ve�ejn� prosp�šnými pracemi se rozumí �asov� omezené pracovní p�íležitosti 

spo�ívající zejména v údržb� ve�ejných prostranství, úklidu a údržb� ve�ejných budov a 

komunikací ve prosp�ch obcí, státních nebo jiných obecn� prosp�šných institucí, které 

vytvá�í zam�stnavatel nejdéle na 12 po sob� jdoucích kalendá�ních m�síc�. 

Pracovní p�íležitosti jsou vytvá�eny na základ� dohody s ú�adem práce, který na n�

m�že zam�stnavateli poskytnout p�ísp�vek. Výše p�ísp�vku je možná až do výše 

skute�n� vyplacených mzdových náklad� na zam�stnance, v�etn� pojistného na sociální 

zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti a pojistného na ve�ejné 

zdravotní pojišt�ní[24]. 

P�ísp�vek na zapracování 

P�ísp�vek na zapracování m�že ú�ad práce poskytnout zam�stnavateli na základ� s ním 

uzav�ené dohody, pokud zam�stnavatel p�ijímá do pracovního pom�ru uchaze�e o 

zam�stnání, kterému ú�ad práce v�nuje zvýšenou pé�i14. 

P�ísp�vek se poskytuje na základ� dohody mezi ú�adem práce a zam�stnavatelem. 

P�ísp�vek lze poskytovat maximáln� po dobu 3 m�síc�. M�sí�ní p�ísp�vek na jednu 

fyzickou osobu, která se zapracovává, m�že �init maximáln� polovinu minimální 

mzdy15[24]. 

Pozn.: P�ísp�vky v rámci aktivní politiky zam�stnanosti nem�že ú�ad práce poskytovat  

organiza�ním složkám státu a státním p�ísp�vkovým organizacím.  

������������������������������ �����������������������������

14 § 33 zákona o zam�stnanosti. 

15 Minimální mzda pro rok 2008 �iní 8 000 K�, a pro rok 2009 rovn�ž 8 000 K�.�
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P�ísp�vek na podporu zam�stnávání osob se zdravotním postižením  

P�ísp�vek je poskytován zam�stnavateli zam�stnávajícímu v pracovním pom�ru více 

než 50% zam�stnanc�, kte�í jsou OZP, a který nemá v evidenci daní zachyceny da�ové 

nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na ve�ejném zdravotním 

pojišt�ní nebo na pojistném a na penále na sociálním zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní 

politiku zam�stnanosti, s výjimkou p�ípad�, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a 

není v prodlení se splácením splátek. 

P�íslušným ú�adem práce pro poskytování p�ísp�vku je ú�ad práce, v jehož obvodu má 

zam�stnavatel sídlo (právnická osoba), nebo bydlišt�, (fyzická osoba).  

P�ísp�vek náleží zam�stnavateli m�sí�n� ve výši skute�n� vynaložených mzdových 

náklad� na zam�stnance v pracovním pom�ru, který je OZP, v�etn� pojistného na 

sociální zabezpe�ení a p�ísp�vku na státní politiku zam�stnanosti a pojistného na 

ve�ejné zdravotní pojišt�ní, které zam�stnavatel za sebe odvedl z vym��ovacího základu 

tohoto zam�stnance, nejvýše však 8 000 K�. P�ísp�vek se poskytuje �tvrtletn� zp�tn� na 

základ� písemné žádosti zam�stnavatele. 

Pro zjišt�ní spln�ní podmínky zam�stnávání více než 50% OZP na celkovém po�tu 

zam�stnanc� je rozhodný pr�m�rný p�epo�tený po�et zam�stnanc� za kalendá�ní 

�tvrtletí. Zp�sob výpo�tu pr�m�rného p�epo�teného po�tu zam�stnanc� a zam�stnanc�, 

kte�í jsou OZP, za kalendá�ní �tvrtletí je stanoven v § 11 až 13 vyhlášky �. 518/2004 

Sb[24, 14]. 

2.5.3 Sleva na dani z p�íjm�

Sleva na dani z p�íjm� je zakotvena v § 35 zákona �.586/1992 Sb., o daních z p�íjm�. 

 Da� za zda�ovací období (kalendá�ní rok) se snižuje o: 

• �ástku 18 000 K� za každého zam�stnance se zdravotním postižením, 

• �ástku 60 000 K� za každého zam�stnance s t�žším zdravotním postižením[15].  

Organizace zam�stnávající více než 25 zam�stnanc� jsou ze zákona povinny zam�stnat 

alespo� 4 % OZP. 

Pokud má zam�stnavatel povinnost zam�stnávat minimáln� jednu osobu se zdravotním 

postižením, a skute�n� jí po celý rok zam�stnává, úspora na odvodu do státního 

rozpo�tu pro n�j v roce 2008 znamenala 57 355 K�; v�etn� slevy na dani ušet�í až  75 
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355 K�. Pokud by se jednalo o osobu s t�žším zdravotním postižením, úspora na 

odvodu do státního rozpo�tu v�etn� slevy na dani by �inila 117 355 K�. 

Za každou další zam�stnanou osobu se zdravotním postižením tedy ušet�í odvod do 

státního rozpo�tu ve výši 57 355 K� a rovn�ž za každou získá slevu na dani ve výši 18 

000 K� pop�ípad� 60 000 K� v závislosti na stupni zdravotního postižení. 

Pozn.: Odvod do státního rozpo�tu �iní 2,5 násobek pr�m�rné mzdy v národním 

hospodá�ství za 1. až 3. �tvrtletí sledovaného kalendá�ního roku za každou osobu se 

zdravotním postižením, kterou by zam�stnavatel m�l zam�stnat. Pr�m�rná mzda 

v národním hospodá�ství za první až t�etí �tvrtletí roku 2008 �inila 22 942 korun. 

2.6 Evropská legislativa a osoby zdravotn� postižené  

V kv�tnu 2004 vstoupila �eská republika do Evropské unie. Získala tak p�ístup k 

finan�ní podpo�e poskytované EU na rozvoj zaostávajících region�. Jednou ze 

základních politik Evropské unie je posilování hospodá�ské a sociální soudržnosti, která 

usiluje o vyvážený rozvoj evropských region� a odstra�ování rozdíl� v t�chto 

regionech. Tato politika je realizována prost�ednictvím Strukturálních fond�, 

Kohezního fondu, prost�edk� Evropské investi�ní banky a dalších finan�ních nástroj�.  

2.6.1 Strukturální fondy  

Strukturální  fondy jsou tvo�eny �ty�mi fondy, z nichž každý plní svoji specifickou roli 

a je možno ho využívat na p�edem vymezeném území. 

• Evropský fond regionálního rozvoje,  

• Podp�rná sekce Evropského zem�d�lského podp�rného a záru�ního fondu,  

• Finan�ní nástroj na podporu rybolovu,  

• Evropský sociální fond (ESF)[33]. 

2.6.2 Dotace z EU a osoby zdravotn� postižené 

Problematiku zam�stnávání osob zdravotn� postižených �eší Evropský sociální fond 

(dále jen ESF). ESF je jedním ze strukturálních fond� EU; jedná se o finan�ní nástroj, s 

jehož pomocí je realizována Evropská strategie zam�stnanosti, která je postavena na 4 
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základních pilí�ích, a to zam�stnatelnost, podpora podnikání, adaptabilita a rovné 

p�íležitosti. 

Investice do lidských zdroj�, do vzd�lávání, zam�stnanosti a zam�stnatelnosti jsou v 

�eské republice realizovány prost�ednictvím ESF[33]. 

2.6.3 Opera�ní program Lidské zdroje a zam�stnanost 

Opera�ní program Lidské zdroje a zam�stnanost (dále jen OP LZZ) tvo�í základ pro 

realizaci podpory z ESF v oblasti rozvoje lidských zdroj� v �eské republice na období 

2007 - 2013. Strategie rozvoje lidských zdroj� pro realizaci tohoto opera�ního 

programu je pln� konzistentní se strategií zam�stnanosti EU.  


ídícím orgánem pro ESF v �R je Ministerstvo práce a sociálních v�cí, resp. odbor 

�ízení pomoci z ESF. Kone�nými p�íjemci regionálních a národních individuálních 

projekt� jsou ú�ady práce.  

Z fond� EU je pro OP LZZ vy�len�no celkem 1,84 mld. €, což �iní p�ibližn� 6,80 % 

veškerých prost�edk� ur�ených z fond� EU pro �eskou republiku. Z �eských ve�ejných 

zdroj� má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €. �ástky jsou 

vy�len�ny na období 2007 – 2013[33]. 

Prioritní osy a oblasti podpory

Hlavním strategickým cílem OP LZZ je zvýšit zam�stnanost a zam�stnatelnost lidí v 

�R na úrove� pr�m�ru 15 nejvysp�lejších zemí EU. Pro napln�ní tohoto cíle byly v OP 

LZZ vytý�eny zejména prioritní osy adaptabilita, aktivní politika trhu práce, sociální 

integrace a rovné p�íležitosti, ve�ejná správa a ve�ejné služby a mezinárodní 

spolupráce[33]. 

Práva OZP jsou v Evropské unii upravena p�edevším v �lánku 13 Smlouvy o založení 

Evropského spole�enství ve zn�ní Amsterodamské smlouvy. Dále zakotvuje zákaz 

diskriminace osob zdravotn� postižených Charta základních práv EU, která však 

prozatím není právn� závazná[33]. 

Jelikož i letos byly p�id�leny finan�ní prost�edky z ESF, konkrétn� tedy z Opera�ního 

programu Lidské zdroje a zam�stnanost, jednotlivým ú�ad�m práce, pak i ten, v jehož 

obvodu má zvolená spole�nost své sídlo, pokra�uje v roce 2009 v podpo�e 
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zam�stnávání uchaze��, kte�í jen obtížn� hledají pracovní uplatn�ní na trhu práce. Tato 

podpora se vztahuje i na OZP. Konkrétní p�ísp�vky jsou následující: 

• p�ísp�vek na fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchaze�� o zam�stnání 

nep�etržit� déle než 5 m�síc�,   

zp�sob podpory: p�ísp�vek na mzdové náklady ve výši  8 000 K�, po dobu až 6 

m�síc�. 

• p�ísp�vek na fyzické osoby ve v�ku nad 50 let,  

zp�sob podpory: p�ísp�vek na mzdové náklady ve výši  9 000 K�, po dobu až 6 

m�síc�. 

• p�ísp�vek na fyzické osoby ve v�ku nad 55 let, 

zp�sob podpory: p�ísp�vek na mzdové náklady ve výši  10 000 K�, po dobu až 6 

m�síc�. 

• p�ísp�vek na fyzické osoby se  zdravotním postižením (OZZ, �ID, PID), 

zp�sob podpory: p�ísp�vek na mzdové náklady ve výši  10 000 K�, po dobu až 6 

m�síc�. 

• p�ísp�vek p�i kombinaci handicap�: fyzické osoby starší 50 let v�ku a sou�asn�

se  zdravotním postižením,  

zp�sob podpory: p�ísp�vek na mzdové náklady ve výši  11 000 K�, po dobu až 

12 m�síc�. 
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3 VLASTNÍ NÁVRHY �EŠENÍ 

V sou�asné dob� neustále stoupá množství na�ízení a jiných právních p�edpis�

zahrnujících povinnosti, které musí zam�stnavatel plnit v souvislosti se svými 

zam�stnanci – a to jak již od jejich p�ijetí do pracovního pom�ru, tak i samoz�ejm� po 

dobu trvání pracovního pom�ru.  

Vzhledem k tomu, že zvolený zam�stnavatel by m�l zam�stnávat 5,06 osob se 

zdravotním postiženým, doporu�ila bych tyto osoby skute�n� zam�stnat, nebo� výhody 

p�evažují nad nevýhodami, a úspory, p�ísp�vky a dotace p�evýší jednozna�n� náklady. 

Vymezení definice osoby se zdravotním postižením bylo uvedeno v kapitole 1.9.1 

3.1 Výhody zam�stnávání osob zdravotn� postižených 

Pokud zam�stnavatel zam�stná osobu se zdravotním postižením, získá následující 

výhody, jež jsem rozd�lila podle svého charakteru na finan�ní a nefinan�ní. 

Finan�ní výhody

� slevy na dani z p�íjm� podle §35 zákona �. 586/1992 Sb. o daních z p�íjm� �iní 

pro zam�stnavatele OZP 18 000 K� za každého zam�stnance se zdravotním 

postižením a 60 000 K� za každého zam�stnance s t�žkým zdravotním 

postižením;  

� spln�ní státem stanovené kvóty pro zam�stnávání OZP. Podle § 81 zákona �. 

435/2004 Sb. o zam�stnanosti má zam�stnavatel s více jak 25 zam�stnanci 

povinnost zam�stnávat osoby se zdravotním postižením v pom�rné výši, která 

�iní 4%; 

� možnost získat p�ísp�vek z ú�adu práce na úhradu náklad� souvisejících se 

zapracováním zdravotn� postižených ob�an�. V rámci tzv. pracovní rehabilitace 

hradí ú�ad práce náklady spojené s p�ípravou OZP pro výkon zam�stnání; 

� možnost získat p�ísp�vek z ú�adu práce na vytvo�ení CHPM. Podle § 75 zákona 

�. 435/2004 Sb. o zam�stnanosti se jedná o jednorázový p�ísp�vek ve výši 

maximáln� 8 násobku pr�m�rné mzdy pro osoby zdravotn� postižené nebo 12ti 

násobku pr�m�rné mzdy pro osoby s t�žším zdravotním postižením; 

� možnost získat p�ísp�vek z ú�adu práce na provoz CHPM – jedná se o �ástku ve 

výši maximáln� trojnásobku pr�m�rné mzdy na jedno místo; 



� ��

� možnost získat z ú�adu práce p�ísp�vek na podporu zam�stnávání OZP 

(nárokový p�ísp�vek). Týká se jen zam�stnavatel�, kte�í zam�stnávají více než 

50% osob se zdravotním postižením z celkového po�tu zam�stnanc�; 

� možnost získat p�ísp�vky na vytvo�ení ve�ejn� prosp�šných prací – u b�žných 

zam�stnavatel� tém�� nep�ichází v úvahu, tyto práce d�lají spíše obce a 

neziskové organizace; 

� možnost získat dotace na mzdové náklady z Opera�ního fondu Lidské zdroje a 

zam�stnanost. 

Další finan�ní výhody

� snížení mzdových náklad� díky státní dotaci; 

� vyšší podpora p�i investi�ních pobídkách16; 

� zvýhodn�ní n�kterých uchaze�� v obchodní ve�ejné sout�ži17; 

� dobré vztahy s ú�adem práce. 

Výhody nefinan�ního charakteru

� vytvá�ení pozitivní image firmy; 

� získání motivovaného a stálého zam�stnance, který m�že zastat �innosti, na 

které nemají kvalifikovaní zam�stnanci �as (nap�. kopírování, skartování, 

p�episování a vkládání údaj� do PC); 

� efektivn�jší využívání kvalifikovaných zam�stnanc� (OZP jsou zpravidla 

ochotni d�lat i rutinní práce); 

� možnost získání v�tší prestiže a uznání v o�ích ve�ejnosti; 

� možnost zm�ny atmosféry na pracovišti, získání nových hodnot, vlivu na 

týmovou soudržnost; 

� kladné hodnocení vst�ícného postoje k lidem s postižením ve�ejností i 

obchodními partnery; 

� napl�ování konceptu spole�ensky odpov�dné firmy (tzv. Corporate Social 

Responsibility18). 

������������������������������ �����������������������������

16 Problematikou investi�ních pobídek jsem se ve se své práci nezabývala z d�vodu zna�ného 
rozsahu obou t�chto témat. 

17 Problematikou ve�ejné sout�že jsem se ve se své práci nezabývala z d�vodu zna�ného rozsahu 
obou t�chto témat.�
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3.2 Aplikace r�zných forem zvýhodn�ní u daného zam�stnavatele 

N�které jednotlivé typy p�ísp�vk� se vzájemn� vylu�ují a proto je nelze kombinovat. 

Nap�íklad pokud je z�izováno chrán�né pracovní místo, nelze dostat p�ísp�vek na 

mzdové náklady. U b�žných zam�stnavatel� tém�� nep�ichází v úvahu z�ízení v�tšího 

po�tu chrán�ných pracovních míst – v praxi ú�ad� práce se jedná o výjime�nou situaci. 

P�ísp�vek na provoz chrán�ného pracovního místa je rovn�ž komplikovaný; pokud 

zam�stnavatel podniká ve svých vlastních prostorách a neplatí nap�íklad nájem, pak 

jeho provozní náklady budou velmi nízké.  

Co se týká pracovní rehabilitace, zatím žádná v p�sobnosti zvoleného ú�adu práce 

neprob�hla, takže lze jen t�žko teoreticky odhadnout náklady. 

U slevy na dani je nutno mít na z�eteli, že ji m�že uplatnit jen ten zam�stnavatel, který 

má zisk, ze kterého pak odvádí da�. Pokud je ve ztrát� nebo zisk nevytvo�í, nem�že si 

žádnou slevu odpo�ítat.  

Vymezení definice a p�íklad� osoby se zdravotním postižením bylo uvedeno v kapitole 

1.9.1 

3.2.1 P�ípad 1: Spole�nost zam�stnává 5 osob se  zdravotním postižením  

Jedná se o pom�rn� obvyklou situaci z praxe ú�ad� práce.  

Úspora na odvodu za povinný podíl:  

Výše odvodu za jednoho zam�stnance: 2,5 x 22 942 = 57 355 K�

Výše odvodu za p�t zam�stnanc�: 5,06 x 57 355 = 290 217 K�

Sleva na dani z p�íjmu: 

Da� za zda�ovací období (kalendá�ní rok) se snižuje o: 

Výše slevy na jednoho zam�stnance se zdravotním postižením: 18 000 K�  

Výše slevy na p�t zam�stnanc�: 5 x 18 000 = 90 000 K�

������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ��������������������

18 Spole�enská odpov�dnost firem (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) je dobrovolné 
integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s 
firemními stakeholders. Princip zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek do strategie 
firmy (vedle primární orientace na vytvá�ení zisku) se nazývá také trojí zodpov�dnost. 
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Typ p�ísp�vku: P�ísp�vek na z�ízení chrán�ného pracovního místa 

Výše p�ísp�vku na jednoho zam�stnance se zdravotním postižením: až 130 000 K�; 

(maximum dle zákona: 183 536 K�) 

Výše p�ísp�vk� na p�t zam�stnanc�: až 650 000 K�; (maximum dle zákona: 917 680 

K�) 

Typ p�ísp�vku: P�ísp�vek na provoz chrán�ného pracovního místa 

Výše p�ísp�vku na jednoho zam�stnance: až 30 000 K� (maximum dle zákona: 68 826 

K�) 

Výše p�ísp�vk� na p�t zam�stnanc�: až 150 000 K� (maximum dle zákona: 344 130 K�) 

Typ p�ísp�vku: P�ísp�vek na pracovní rehabilitaci 

Tento typ p�ísp�vku není v praxi ú�ad� práce využíván. 

Typ p�ísp�vku: Dotace z opera�ního programu Lidské zdroje a zam�stnanost – 

p�ísp�vek na mzdové náklady 

Výše p�ísp�vku na jednoho zam�stnance: 10 000 K� / m�síc, po dobu až 6 m�síc�

Výše p�ísp�vk� na p�t zam�stnanc�: 50 000 K� / m�síc, po dobu 6 m�síc�

Celkem: 300 000 K�

Pozn.: Lze �erpat pouze v p�ípad�, kdy není �erpán p�ísp�vek na z�ízení CHPM. 

Shrnutí: Pokud by zam�stnavatel zam�stnával p�t osob se zdravotním postižením, mohl 

by ušet�it, resp. získat: 

• Úspora na odvodu za povinný podíl: 290 217 K�

• Sleva na dani: 90 000 K� (za podmínky, že spole�nost dosahuje zisk) 

• P�ísp�vek na z�ízení CHPM: až 650 000 K� (maximum dle zákona: 917 680 K�) 

• P�ísp�vek na provoz CHPM: až 150 000 K� (maximum dle zákona: 344 130 K�) 

Sou�tem: 1 180 217 K� / rok 

Celkové maximum dle zákona: 1 642 027 K� / rok 

Jedná se o �ástku maximální, kterou by zam�stnavatel mohl ro�n� teoreticky ušet�it, 

resp. získat p�i zam�stnání p�ti osob se zdravotním postižením. �ástka je rovn�ž 

p�izp�sobena místu ú�adu práce, v jehož obvodu má nejmenovaná spole�nost své sídlo. 
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Jak již bylo zmín�no výše, n�které p�ísp�vky se vzájemn� vylu�ují, proto je ve svých 

výpo�tech neuvažuji. 

Naproti tomu je pot�eba uvážit mzdové náklady, jež by souvisely se zam�stnáním p�ti 

osob se zdravotním postižením. Pokud bychom uvažovali pr�m�rnou hrubou mzdu, 

jednalo by se o �ástku cca 10 000 K� a odvody na sociálním a zdravotním pojišt�ní 3 

400 K�, pak dosp�jeme k mzdovým náklad�m 13 400 K� / m�síc, tj. 160 800 K� / rok. 

Vezmeme-li však v úvahu, že by jednotlivé osoby se zdravotním postižením pouze 

„nahradili“ zam�stnance stávající, šlo by uvažovat o nulovém zvýšení mzdových 

náklad�, na druhou stranu však musíme uvažovat odstupné, na n�ž mají propušt�ní 

zam�stnanci ze zákona nárok. Je-li totiž se zam�stnancem rozvázán pracovní pom�r 

z d�vod� vyjmenovaných v § 52 a) až c), náleží zam�stnanci odstupné ve výši nejmén�

trojnásobku pr�m�rného výd�lku. Odstupné upravuje zákoník práce v § 67. celá 

problematika je však na uvážení zam�stnavatele, protože pokud zam�stnance bez 

zdravotního postižení propustí, jeho místo by po ur�itou dobu nem�l obsadit – týká se 

d�vodu dle § 52 písm. c). 

Jelikož má zam�stnavatel povinnost zam�stnat 5,06 osob se zdravotním postižením a 

návrh uvažuje zam�stnání pouze 5ti osob se zdravotním postižením, je pot�eba vy�ešit 

ješt� zbývající rozdíl. Odvod spo�ívající v rozdílu mezi skute�ným po�tem 

zam�stnaných OZP a po�tem OZP, které má zam�stnavatel povinnost zam�stnat pak 

bude mínusovou položkou. Rozdíl �iní 5,06 – 5,00, tj 0,06. 

Výpo�et odvodu: 0,06 * 2,5 * 22 942 = 3 441,3 K�; po zaokrouhlení na celé koruny 

nahoru pak zam�stnavatel musí odvést 3 442 K�. 

3.2.2 P�ípad 2: Spole�nost zam�stnává 3 osoby se zdravotním postižením a 2 osoby 
s t�žším zdravotním postižením 

P�estože se jedná o z�ídka se vyskytující situaci v praxi ú�ad� práce, rozhodla jsem se ji 

do své práce za�lenit. 

Úspora na odvodu za povinný podíl:  

Výše odvodu za jednoho zam�stnance: 2,5 x 22 942 = 57 355 K�

Výše odvodu za p�t zam�stnanc�: 5,06 x 57 355 = 290 217 K�
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Sleva na dani z p�íjmu: 

Da� za zda�ovací období (kalendá�ní rok) se snižuje o: 

Výše slevy na 3 zam�stnance se zdravotním  postižením: 3 x 18 000 = 54 000 K�

Výše slevy na 2 zam�stnance s t�žším zdravotním postižením: 2 x 60 000 = 120 000 K�

Sou�et: 174 000 K�

Typ p�ísp�vku: P�ísp�vek na z�ízení chrán�ného pracovního místa 

Výše p�ísp�vku na jednoho zam�stnance se zdravotním postižením: 130 000 K�

(maximum dle zákona: 183 536 K�) 

Výše p�ísp�vku na t�i zam�stnance se zdravotním postižením: 390 000 K� (maximum 

dle zákona: 550 608 K�) 

Výše p�ísp�vk� na jednoho zam�stnance s t�žším zdravotním postižením: 180 000 K�

(maximum dle zákona: 275 304 K�) 

Výše p�ísp�vk� na dva zam�stnance s t�žším zdravotním postižením: 360 000 K�

(maximum dle zákona: 550 608 K�) 

Sou�et: 750 000 K� (maximum dle zákona: 1 101 216 K�) 

Typ p�ísp�vku: P�ísp�vek na provoz chrán�ného pracovního místa 

Výše p�ísp�vku na jednoho zam�stnance: až 30 000 K� (maximum dle zákona: 68 826 

K�) 

Výše p�ísp�vk� na p�t zam�stnanc�: až 150 000 K� (maximum dle zákona: 344 130 K�) 

Typ p�ísp�vku: P�ísp�vek na pracovní rehabilitaci 

Tento typ p�ísp�vku není v praxi ú�ad� práce využíván. 

Typ p�ísp�vku: Dotace z opera�ního programu Lidské zdroje a zam�stnanost – 

p�ísp�vek na mzdové náklady 

Výše p�ísp�vku na jednoho zam�stnance: 10 000 K� / m�síc, po dobu až 6 m�síc�

Výše p�ísp�vk� na p�t zam�stnanc�: 50 000 K� / m�síc, po dobu 6 m�síc�

Celkem: 300 000 K�

Pozn.: Lze �erpat pouze v p�ípad�, že není �erpán p�ísp�vek na z�ízení CHPM. 

Shrnutí: Pokud by zam�stnavatel zam�stnával 3 osoby se zdravotním postižením a 2 

osoby s t�žším zdravotním postižením, mohl by ušet�it, resp. získat 
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• Úspora na odvodu za povinný podíl: 290 217 K�

• Sleva na dani: 174 000 K� (za podmínky, že spole�nost dosahuje zisk) 

• P�ísp�vek na z�ízení CHPM: 750 000 K� (maximum dle zákona: 1 101 216 K�) 

• P�ísp�vek na provoz CHPM: 150 000 K� (maximum dle zákona: 344 130 K�) 

Sou�tem: 1 364 217 K� / rok 

Celkové maximum dle zákona: 1 909 563 K� / rok 

Jedná se o �ástku maximální, kterou by zam�stnavatel ro�n� mohl teoreticky ušet�it, 

resp. získat p�i zam�stnání t�í osob se zdravotním postižením a dvou osob s t�žším 

zdravotním postižením. �ástka je rovn�ž p�izp�sobena místu ú�adu práce, v jehož 

obvodu má nejmenovaná spole�nost své sídlo. 

Jak jsem již zmínila výše, n�které p�ísp�vky se vzájemn� vylu�ují, proto je ve svých 

výpo�tech neuvažuji. 

Zvýšení mzdových náklad� neuvažuji, jelikož jednotlivé osoby se zdravotním 

postižením pouze nahradí stávající zam�stnance bez zdravotního postižení. 

Mínusovou položkou bude rozdíl mezi skute�ným po�tem zam�stnaných OZP a po�tem 

OZP, které má zam�stnavatel povinnost zam�stnat. Rozdíl �iní 5,06 – 5,00, tj 0,06. 

Výpo�et odvodu: 0,06 * 2,5 * 22 942 = 3 441,3 K�; po zaokrouhlení na celé koruny 

nahoru pak zam�stnavatel musí odvést 3 442 K�. 

Také je t�eba uvažovat odstupné, které bude zam�stnavatel nucen zaplatit nahrazeným 

zam�stnanc�m. 

3.2.3 P�ípad 3: Spole�nost zam�stnává 5 osob s t�žším zdravotním postižením 

Tento p�ípad je spíše teoretický. P�ísp�vky na z�ízení CHPM pro pln� invalidního jsou 

poskytovány velmi výjime�n�.  

Úspora na odvodu za povinný podíl:  

Výše odvodu za jednoho zam�stnance: 2,5 x 22 942 = 57 355 K�

Výše odvodu za p�t zam�stnanc�: 5,06 x 57 355 = 290 217 K�
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Sleva na dani z p�íjmu: 

Da� za zda�ovací období (kalendá�ní rok) se snižuje o: 

Výše slevy na jednoho zam�stnance: 60 000 K�  

Výše slevy na p�t zam�stnanc�: 5 x 60 000 = 300 000 K�

Typ p�ísp�vku: P�ísp�vek na z�ízení chrán�ného pracovního místa 

Výše p�ísp�vku na jednoho zam�stnance: 180 000 K� (maximum dle zákona: 275 304 

K�) 

Výše p�ísp�vk� na p�t zam�stnanc�: 900 000 K� (maximum dle zákona: 1 376 520 K�) 

Typ p�ísp�vku: P�ísp�vek na provoz chrán�ného pracovního místa 

Výše p�ísp�vku na jednoho zam�stnance: 30 000 K� (maximum dle zákona: 68 826 K�) 

Výše p�ísp�vk� na p�t zam�stnanc�: až 150 000 K� (maximum dle zákona: 344 130 K�) 

Typ p�ísp�vku: P�ísp�vek na pracovní rehabilitaci 

Tento typ p�ísp�vku není v praxi ú�ad� práce využíván. 

Typ p�ísp�vku: Dotace z opera�ního programu Lidské zdroje a zam�stnanost – 

p�ísp�vek na mzdové náklady 

Tento typ p�ísp�vku nelze poskytnout, protože pln� invalidní nemohou být v evidenci 

ú�adu práce. 

Shrnutí: Pokud by zam�stnavatel zam�stnával p�t osob s t�žším zdravotním postižením, 

mohl by ušet�it, resp. získat 

• Úspora na odvodu za povinný podíl: 290 217 K�

• Sleva na dani: 300 000 K� (za podmínky, že dosahuje zisk) 

• P�ísp�vek na z�ízení CHPM: 900 000 K� (maximum dle zákona: 1 376 520 K�) 

• P�ísp�vek na provoz CHPM: 150 000 K� (maximum dle zákona: 344 130 K�) 

Sou�tem: 1 640 217 K� / rok 

Celkové maximum dle zákona: 2 310 867 K� / rok 

Jedná se o �ástku maximální, kterou by zam�stnavatel ro�n� mohl teoreticky ušet�it, 

resp. získat p�i zam�stnání p�ti osob s t�žším zdravotním postižením. �ástka je rovn�ž 

p�izp�sobena místu ú�adu práce, v jehož obvodu má nejmenovaná spole�nost své sídlo. 
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Jak již bylo zmín�no výše, n�které p�ísp�vky se vzájemn� vylu�ují, proto je ve svých 

výpo�tech neuvažuji. 

Zvýšení mzdových náklad� op�t neuvažuji, jelikož jednotlivé osoby se zdravotním 

postižením pouze nahradí stávající zam�stnance bez zdravotního postižení. 

Mínusovou položkou by byl op�t rozdíl mezi skute�ným po�tem zam�stnaných OZP a 

po�tem OZP, které má zam�stnavatel povinnost zam�stnat. Rozdíl �iní 5,06 – 5,00, tj 

0,06. 

Výpo�et odvodu: 0,06 * 2,5 * 22 942 = 3 441,3 K�; po zaokrouhlení na celé koruny 

nahoru pak zam�stnavatel musí odvést 3 442 K�. 

Také je t�eba uvažovat odstupné, které bude zam�stnavatel nucen zaplatit nahrazeným 

zam�stnanc�m. 

3.3 Vlastní doporu�ení 

Svá doporu�ení rozd�lím do t�í hledisek. Prvním z nich je doporu�ení ze stránky 

finan�ní. Pokud by zam�stnavatel cht�l získat od ú�adu práce maximum, m�l by 

zam�stnat p�t osob s t�žším zdravotním postižením, m�l by tedy postupovat podle 

p�ípadu 3. Druhé doporu�ení je spíše ze stránky typu zam�stnavatele a jeho 

podnikatelské �innosti. Zde bych volila p�ípad 2, nebo� pro osoby s t�žším zdravotním 

postižením se u zam�stnavatele práce najde. Z hlediska reálnosti je možné doporu�it jak 

p�ípad 1, tak i p�ípad 2.  

3.4 Proces p�ijímání OZP do pracovního pom�ru 

Zam�stnavatelé hlásí ú�ad�m práce volná místa - tuto povinnost mají ze zákona o 

zam�stnanosti § 34 až 38. Nahlášená volná místa jsou ve�ejn� p�ístupná, kdokoliv m�že 

sám zam�stnavatele oslovit a zajímat se o toto místo. Uchaze�i, kte�í spl�ují požadavky 

stanovené popisem pracovního místa, jsou pak na tato místa ú�adem práce posíláni. To 

se týká i osob se zdravotním postižením. Pokud zam�stnavatel hodlá z�ídit chrán�né 

pracovní místo nebo chce využít možnosti p�ísp�vku na uchaze�e, uvede to p�i 

nahlášení volného místa. Pak jedná p�ímo se zam�stnancem ú�adu práce, který má 

p�íslušnou agendu na starosti. P�ísp�vek se poskytuje na základ� žádosti, kterou musí 

zam�stnavatel podat. K žádosti jsou požadovány r�zné p�ílohy – doklad o bezdlužnosti, 
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živnostenské oprávn�ní, doklad o z�ízení ú�tu, nájemní smlouva nebo doklad o 

vlastnictví objektu, ve kterém zam�stnavatel místo z�izuje, vyjád�ení stavebního ú�adu 

nebo hygieny a další doklady podle povahy z�izovaného místa. Ú�ad práce vyhledá 

podle zam�stnavatelem definovaných požadavk� uchaze�e, kte�í by tyto podmínky 

spl�ovali. Pak je bu� p�ímo posílá k tomuto zam�stnavateli, nebo p�ipraví výb�rové 

�ízení – uchaze�i i zam�stnavatel se setkají na ú�adu práce. Pokud si zam�stnavatel 

vybere vhodného uchaze�e, a má p�edloženu kompletní žádost, tato žádost se projedná a 

výsledkem je poskytnutí p�ísp�vku v ur�ené výši. Se zam�stnavatelem pak ú�ad práce 

uzavírá dohodu, ve které jsou stanoveny podmínky poskytnutí p�ísp�vku a datum p�ijetí 

uchaze�e do pracovního pom�ru. Uchaze� se vy�adí z evidence ú�adu práce a v ur�eném 

termínu nastoupí k zam�stnavateli.    

Postup m�že být samoz�ejm� i takový, že uchaze� si sám vyhledá zam�stnavatele, 

informuje ho o možnosti získání p�ísp�vku - tím m�že u zam�stnavatele získat jakési 

zvýhodn�ní, kdy mu zam�stnavatel dá p�ednost p�ed jiným uchaze�em.  

Uchaze�i nebo obecn� osoby se zdravotním postižením musí p�i hledání nového 

zam�stnání vždy vycházet z toho, zda práci zvládnou ze zdravotního hlediska. P�i 

nástupu do zam�stnání by m�li projít vstupní léka�skou prohlídkou, kdy léka�

konstatuje, zda ji mohou nebo nemohou z titulu svého zdravotního postižení vykonávat. 

Samoz�ejm� musí také spl�ovat kvalifika�ní a další požadavky kladené na danou práci.  

3.5 Stanovisko zam�stnavatele k návrh�m 

Po p�edložení návrh� zam�stnavateli a jejich konfrontaci se zam�stnavatel rozhodl 

danou problematikou zabývat osobn� a oslovit v této souvislosti místn� p�íslušný ú�ad 

práce. Hodlá se podrobn�ji zajímat o problematiku zam�stnávání OZP a o možnosti 

spolupráce s ú�adem práce v dané oblasti.  

D�vodem, pro� zvolený zam�stnavatel nezam�stnával OZP ani neodebíral výrobky �i 

služby vyrobené OZP, byla nedostate�ná informovanost zam�stnavatele v dané 

problematice. Z tohoto d�vodu si také neprovedl kalkulace možných p�ísp�vk�, jež ú�ad 

práce poskytuje. 
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4 ZÁV�R 

Krédo Fakulty podnikatelské zní „Prosperita a lidskost“, a proto se i tato bakalá�ská 

práce ubírá sm�rem nejen finan�ních výhod, ale také lidskosti, kdy si i lidé 

znevýhodn�ní svým zdravotním stavem zaslouží dostat p�íležitost ke své seberealizaci a 

zapojení se do pracovního procesu s pocitem vlastní užite�nosti. 

V teoretické �ásti práce jsem se zabývala a popsala jednotlivé právní p�edpisy a s nimi 

související povinnosti, které musí mít zam�stnavatel na pam�ti, pokud p�ijímá 

zam�stnance do pracovního pom�ru. Tato �ást neobsahuje pouze pracovn�právní 

povinnosti, nýbrž i povinnosti ve vztahu k jiným orgán�m státní správy, nap�íklad 

k ú�ad�m práce, zdravotním pojiš�ovnám nebo ke správci dan�. Obsaženy jsou rovn�ž 

p�edpisy vztahující se k bezpe�nosti práce a hygien�, které jsou �asto ze strany 

zam�stnavatel� opomíjeny. Ve výsledku pak vznikl p�ehled veškerých aktuálních 

povinností dané problematiky, který lze využít p�edevším u drobných zam�stnavatel�. 

Analytická �ást práce je zam��ena na možnosti spln�ní konkrétní zákonné povinnosti, 

která zam�stnavatel�m zam�stnávajícím 25 a více zam�stnanc� ukládá povinnosti plnit 

povinný podíl 4% osob se zdravotním postižením na celkovém po�tu zam�stnanc�. 

Obsaženy jsou zp�soby výpo�tu pr�m�rného ro�ního p�epo�teného po�tu zam�stnanc�

a rovn�ž výpo�et po�tu osob se zdravotním postižením, které by m�l zvolený 

zam�stnavatel zam�stnat. Nastín�ny jsou rovn�ž sankce za nespln�ní této povinnosti. 

V praktické �ásti jsem vycházela z problému, se kterým se zvolený zam�stnavatel 

potýká a to je vysoký odvod do státního rozpo�tu za nespln�ní povinnosti zam�stnání 

povinného podílu osob se zdravotním postižením. Vytvo�ila jsem p�ehled výhod, 

kterých m�že zam�stnavatel dosáhnout, zam�stná-li vypo�tený povinný podíl osob se 

zdravotním postižením na celkovém po�tu zam�stnanc�. Nejedná se pouze o výhody 

finan�ního charakteru, ale uvádím zde i další výhody charakteru nefinan�ního. A�koli 

zam�stnavatele zajímá tém�� vždy finan�ní stránka v�ci, navrhla jsem t�i r�zné 

kombinace zam�stnání osob se zdravotním postižením. Pro každý tento p�ípad je 

vypo�ten sou�et možných p�ísp�vk�, které poskytuje ú�ad práce v míst�, kde zvolený 

zam�stnavatel sídlí. Dále je uvedena maximální možná �ástka p�ísp�vk�, která je 

vypo�tena podle horních hranic uvedených v zákon� o zam�stnanosti. 
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Návrh jsem p�edložila zvolenému zam�stnavateli, který byl zna�n� p�ekvapen �ástkou, 

kterou by mohl od ú�adu práce získat. Na základ� zjišt�ných výpo�t� se rozhodl 

problematikou zam�stnávání osob se zdravotním postižením blíže zabývat a oslovit 

p�íslušný ú�ad práce. 

Tato práce m�že být podkladem jak pro drobné zam�stnavatele, kte�í využijí spíše její 

teoretické �ásti p�i procesu p�ijímání nového zam�stnance, tak i pro zam�stnavatele 

v�tší, kte�í zam�stnávají 25 a více zam�stnanc� a tudíž se jich týká povinnost plnit 

povinný podíl osob se zdravotním postižením na celkovém po�tu zam�stnanc�. Tito 

v�tší zam�stnavatelé spíše využijí analytickou a praktickou �ást práce a jist� ocení 

popsané postupy výpo�t� a p�ehled možných p�ísp�vk�, které mohou od ú�ad� práce 

žádat p�i zam�stnání osob se zdravotním postižením. 

Rozsah práce jsem p�ekro�ila p�edevším z toho d�vodu, že to bylo ku prosp�chu v�ci. 

Pokud bych práci zkracovala, nebyl by spln�n její cíl. D�vodem pro p�ekro�ení práce je 

rovn�ž rozsáhlá právní úprava vztahující se k problematice zam�stnávání osob se 

zdravotním postižením. 

V��ím, že celá práce m�že p�i správné implementaci p�inést mnoho pozitiv, objevení 

skrytých rezerv a zvýšení nejen pracovního výkonu a motivace pracovník�, ale i dobrý 

pocit z toho, že zam�stnavatel pomáhá tomu, kdo to opravdu pot�ebuje. 
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P�íloha � 7: Vývoj po�t� OZP v evidenci ú�ad� práce 

Po�ty OZP v jednotlivých letech v evidenci ú�ad� práce
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Obr 2: Graf vývoje po�t� OZP evidovaných u ú�ad� práce 
Zdroj: [29] 


