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ÚVOD
Materiál, který máte před sebou, vznikl na půdě platformy Byznys pro společnost a její pracovní skupiny pro
zaměstnávání osob s OZP, do které se zapojily společnosti: LMC, ČSOB, NFOZP, Santé, ČS, ČEZ, Unie pro podporované zaměstnávání, Ergotep a zástupci úřadů práce.
Cílem materiálu je provést zaměstnavatele tímto tématem a motivovat zaměstnavatele ke společensky odpovědnému přístupu v této oblasti.
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1 ODPOVĚDNÁ FIRMA A HR
1.1 Situace ve firemní zaměstnanecké odpovědnosti
I v České republice přibývá firem, které se věnují společensky odpovědným aktivitám. Za poslední roky se,
podle dostupných průzkumů, začala firemní odpovědnost postupně rozšiřovat na všechny klíčové oblasti, jako
je odpovědný vztah k zaměstnancům, životní prostředí a nové technologie a úspory, podpora komunit a neziskových organizací, odpovědnost v dodavatelsko-odběratelských vztazích, a na další oblasti podnikání.
Firemní odpovědnost je přímo navázána na změnu chápání pozice a role firem ve společnosti. Zatímco dříve
byly jasně odděleny jednotlivé sektory, dnes se stále více propojují sféry zájmu. Soukromý sektor tak reaguje
na potřeby společnosti s cílem udržet kvalitu svého podnikání, ale také kvality života ve společnosti, kde podniká. Stále více se tak klade důraz na udržitelnost podnikání a sdílení hodnot mezi byznysem a společností.
Firmy, vlády i společnost musejí lépe společně přemýšlet, jak využít zdroje, které jsou k dispozici. Často jsou
to firmy a podnikatelská sféra, oproti mnohým vládám, které jsou daleko pragmatičtější v hledání a přijímání
řešení, které by měly být více podporovány a zaváděny napříč společností.
Firmy podnikající u nás postupně rozšiřují koncept CSR o vizi udržitelnosti podnikání a odpovědnosti v plném slova smyslu s nastavením kvantifikovatelných cílů, jejich měření, novým obchodním příležitostem v napojení na například ekologické produkty, otevřený dialog se stakeholdery apod. Zájem roste také o společné
standardy v CSR i v jednotlivých oblastech.
Právě vliv externích skupin, takzvaných stakeholderů, bude dalším parametrem rozvoje CSR. Zájem o odpovědné podnikání roste i u veřejnosti. Převážná většina Čechů si všímá toho, jak se firma chová ke
svým zaměstnancům (93 %), zákazníkům (92 %) a dodavatelům či obchodním partnerům (85 %). Vysokou důležitost Češi přisuzují i odpovědnosti k životnímu prostředí (88 %) či sociálně znevýhodněným
občanům (72 %). Naopak sponzorské aktivity firmy považuje za podstatné pouze necelá polovina dotázaných.1
Do tlaku na odpovědný přístup vstoupí nová legislativa, například v podobě úpravy zajištění proti ekologické újmě, podpora rovných příležitostí, zaměstnávání osob se zdravotním postižením, trestní odpovědnosti
právnických osob či návaznost na některá opatření diskutovaná na evropské úrovni. A samozřejmě zavedení
kvalifikačních kritérií do veřejných výběrových řízení na úrovni státní či veřejné správy.
I do budoucna bude růst tlak na očekávání vůči firmám v zavádění opatření v odpovědném podnikání. Bude
sílit volání po transparentnosti firem, řešení v oblasti trhu práce a možném napětí v oblasti zaměstnaneckých
vztahů, podpoře leadershipu žen a jejich zastoupení ve vedení firem a preferenci místní ekonomiky a férového
přístupu k dodavatelům.

1 Výzkum GfK, 2010
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Rostoucí očekávání zaměstnanců
Postoj firem k zaměstnancům v rámci personální politiky je v současnosti ovlivňován rostoucím očekáváním ze
strany zaměstnanců, veřejnosti, státní správy i změnou podmínek, ve kterých firmy působí – kromě legislativních opatření jde rovněž o veřejnou kontrolu s vlivem na reputaci firem. Obecně, zejména u některých skupin
obyvatel se mění také přístup zaměstnanců k zaměstnavateli. Dříve bylo zcela běžné, že zaměstnanec nastoupil do firmy po ukončení vzdělání a odešel z ní až v důchodovém věku. V posledních letech však, více než dříve,
mění zaměstnanci svého zaměstnavatele s cílem dosáhnout sami pro sebe lepších a vhodnějších podmínek.
Trh práce je tak flexibilnější, ale také odpovědnější pro obě strany.
Stále více se také ukazuje, že lidé chtějí pracovat pro firmu, která má určité „svědomí“ a nabízí soulad s jejich
soukromými hodnotami.
The Society for Human Resources Management porovnala společnosti, které mají silný program odpovědného podnikání a udržitelnosti s firmami, které jsou v této oblasti slabší. U odpovědných firem se ukázala až
o 55 % lepší pracovní morálka, o 43 % efektivnější pracovní procesy, o 43 % silnější reputace a o 38 % větší
loajalita zaměstnanců.
Personální politika firem tak stále častěji integruje kroky vedoucí ke zkvalitňování firemní kultury, například
formou zavádění flexibilní pracovní doby či práce z domova, posilují tzv. engagement, tedy vyšší podíl na
rozhodování i na tvorbě klíčových prvků firemní kultury. Firmy zavádějí speciální programy pro zaměstnávání
rodičů i osob znevýhodněných na trhu práce a zohledňují také sociální potřeby zaměstnanců. Jeden z hlavních
motivátorů pro odpovědné chování firem obecně je potřeba firem přilákat a udržet si kvalitní zaměstnance.
Silná značka odpovědného zaměstnavatele propojená s firemními hodnotami je uznávaným klíčem pro práci
s talenty.
Jelikož si firmy musí vážit kvalitních zaměstnanců, musejí se také zajímat o jejich motivaci k práci v dané firmě. Dle výsledků mnoha průzkumů jde zaměstnancům stále více i o jiné hodnoty než pouze o finanční ohodnocení. Zaměstnanci při hledání zaměstnání či při rozhodování o případné změně zaměstnavatele zohledňují,
zda mají ve firmě možnost ovlivňovat svůj režim práce či kariérní růst, tedy zda mají příležitost k osobnímu
růstu, možnost se vzdělávat a zda se dokáží ztotožnit s hodnotami a vizí dané firmy.
Pro zaměstnavatele mohou být výhodná taková opatření, která se mohou na první pohled jevit jako nákladná či náročná, ale z hlediska přínosů mohou být efektivní. Odpovědný dialog a zavádění principů odpovědného podnikání v oblasti HR by mělo probíhat po dohodě se všemi stakeholdery, kam vedle samotných
zaměstnanců patří i odborové a jiné zájmové či neziskové organizace.
Aplikace odpovědnosti v podnikání vůči zaměstnancům s sebou přináší také další výhody a finanční přínosy
pro zaměstnavatele, v jejichž rámci můžeme sledovat pozitivní dopady například na firemní kulturu, pracovní
morálku, motivaci, výkonnost zaměstnanců a další přínosy spojené s vyšší sounáležitostí zaměstnanců se zaměstnavatelem.

TIP!
Podle výzkumů společnosti PricewaterhouseCoopers mají společnosti, které disponují kvalitní personální strategií a začleňují do ní CSR principy, o 12 % nižší absenci zaměstnanců.

A co prakticky znamená aplikace odpovědnosti do HR procesů ve fimě?
Firma, která se chová odpovědně ke svým zaměstnancům, má do firemních hodnot začleněn odpovědný přístup k zaměstnancům a pracovišti. Vedení firmy tyto hodnoty podporuje a rozvíjí a je za ně odpovědný člen
představenstva či úzkého vedení. Firma samozřejmě ve všech parametrech dodržuje legislativní předpisy,
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nejenom zákoník práce. Odpovědnost se promítá do proaktivní politiky zdraví a bezpečnosti zaměstnanců.
V oblasti rozvoje se firma cíleně věnuje vzdělávání a rozvoji svých zaměstnanců a vytváří pro ně podmínky pro
zajištění vyváženosti práce a osobního života zaměstnaných (takzvaného work-life balance).
Odpovědný zaměstnavatel také vytváří nástroje a opatření pro podporu diverzity na pracovišti. Věnuje se
dle demografických změn či situaci na trhu práce zaměstnancům se speciálními potřebami či ve specifických
životních situacích, jako jsou (zaměstnanci 50+, lidé s handicapem, etnické minority, rodiče s dětmi apod.). Pro
všechny své pracovníky pak firma zajišťuje rovné podmínky (například pro různé znevýhodněné skupiny, pro
muže a ženy) a odpovědně přistupuje i k propouštění či reorganizaci.

Oblasti podpůrných a rozvojových programů pro zaměstnané:
– slaďování práce a osobního života (work-life balance – WLB, programy pro rodiče, studenty a všechny
zaměstnané se specifickými potřebami)
– diverzita pracovních týmů
– podpora pestrého složení pracovních týmů z hlediska všech aspektů – pohlaví, věku, národnosti aj.
– podpora rovných příležitostí z hlediska pohlaví věku, národnosti, náboženství, sexuální orientace,
handicapů aj.
– zdraví a well-being (ozdravné a relaxační programy, stres management)
– rovnost žen a mužů (uplatňování principu rovných příležitostí žen a mužů v oblasti přijímání a propouštění,
odměňování, benefitů, kariérního postupu, počtu žen/mužů v managementu, vztahů na pracovišti,
vzdělávání)
– osobní a profesní rozvoj zaměstnaných (talent management, soft skills program, vzdělávání, teambuilding)
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1.2 Zaměstnávání OZP jako povinnost i součást
odpovědnosti
S flexibilnějším přístupem k zaměstnaneckým pozicím přichází i vyšší přístupnost firem zaměstnávat i osoby
znevýhodněné na trhu práce. Schopnost zaměstnavatele vytvořit speciálně designovanou pozici, nabídnout
zkrácený úvazek či kombinovat práci z domova a kanceláře se každoročně zvyšuje. V jistém ohledu pomáhá
tlak zaměstnanců, ale také návazná legislativa a finanční podmínky, respektive bonusy pro zaměstnavatele.
Pro oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižení (OZP) navíc přichází, kromě společensky odpovědného přístupu také zákonná povinnost. Zákon ukládá každé firmě s více než 25 zaměstnanci řešit tuto oblast
a nabízí řadu řešení či náhradní opatření. I když se dnes již v této oblasti vykonalo poměrně významné množství projektů a činností, na strategické úrovni stále považuje většina zaměstnavatelů tuto oblast spíše za něco
nadstandardního, co si mohou dovolit jen ekonomicky silné společnosti či firmy se specifickým předmětem
podnikání, kde to takzvaně nevadí.
V rámci práce Tematické expertní skupiny Zaměstnávání OZP, vedené platformou Byznys pro společnost, byl
ve spolupráci se společností LMC realizován průzkum mezi zaměstnavateli, který měl za cíl zmapovat současnou situaci mezi zaměstnavateli napříč sektory a velikostí. Výsledky prokázaly, že většina firem osoby se zdravotním postižením zaměstnává, nicméně stále existuje skupina, která tuto oblast neřeší. Některé společnosti
využívají náhradního plnění a jiné kombinují oba přístupy (viz dále).

Poměr firem, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením

■ OZP zaměstnáváte
■ OZP nezaměstnáváte

Zdroj: Průzkum skupiny TES Zaměstnávání OZP, Byznys pro společnost, 2012
Jeden z problémů, s nimiž se zaměstnavatelé často setkávají, je i nepochopení pojmu osoba se zdravotním postižením. Běžná představa, a to i v majoritní společnosti, je, že tyto osoby mají fyzicky viditelný handicap. Nejčastěji si lidé i zaměstnavatelé představí vozíčkáře, pro jehož zaměstnání je třeba realizovat nákladné stavební
úpravy. Již tato představa může vést k tomu, že si zaměstnavatelé na zaměstnávání OZP netroufnou, neboť si
uvědomují překážky ve formě absence bezbariérového přístupu. Vozíčkáři samozřejmě mezi OZP spadají, ale
tato kategorie je mnohem širší a handicap nemusí být na první pohled znatelný, jako například u lidí s poruchami sluchu, alergií, astmatem či lupenkou. Mezi těmito zaměstnanci mohou být také ti, kteří prodělali nějakou
závažnou chorobu, například onkologické onemocnění.
Mezi zaměstnavateli se objevují i argumenty, že zaměstnávání OZP přinese firmě nechtěné komplikace. Často se lidé v HR obávají pracného přesvědčování vedení, předsudků v týmech, nutnosti stavebních úprav a nákladnosti procesu. Pokusíme se proto v tomto materiálu nabídnout zaměstnavatelům argumentaci, potřebné
informace i podklady pro business case, tedy ekonomickou rozvahu takového rozhodnutí.
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Oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením je jednou z priorit státu, který se prostřednictvím různých opatření snaží integrovat tyto osoby na trh práce. Do legislativních a daňových předpisů proto zahrnul
podmínky pro jejich zaměstnávání, bonusy a další motivace, ale také sankce za nedodržení těchto podmínek.

Legislativní úprava zaměstnávání OZP je zejména obsažena v těchto předpisech:
Ústava a Listina základních lidských práv a svobod
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmu
Zákon 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění

Některé společnosti přistoupily k zaměstnávání osob se zdravotním postižením komplexně a postavily na něm
i konkurenční pozici na trhu. Například společnost Santé Network (viz příklad z praxe).

SANTÉ NETWORK S.R.O. – DETAŠOVANÁ PRACOVIŠTĚ LINKY
Projekt se zaměřuje na plnohodnotné začlenění obtížně zaměstnatelných skupin osob zpět na trh práce, zlepšení efektivity fungování call centra, stabilizaci, adaptabilitu a motivaci zaměstnanců a zvýšení konkurenceschopnosti a obrazu společnosti.

Cíle projektu:
– snížení počtu nepřijatých hovorů
– snížení čekací doby na přijetí hovoru
– plnění definovaných počtů objednání
– vytvoření pracovních míst pro OZP a ženy na rodičovské dovolené
– snížení nákladů na pracovní místo operátora
– vyšší loajalita, udržení duševní rovnováhy, zlepšeni zdravotního stavu OZP
– snížení stresu na pracovišti, snížení nemocnosti a fluktuace zaměstnanců, reorganizace pracovních procesů
a zlepšení a posílení sociální podpory a atmosféry ve firmě
– zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení image společnosti

Zapojení vedení společnosti:
– určení projektového manažera a projektového týmu
– spolupráce na vytvoření cíle a jednotlivých činností projektu
– vytvoření alternativních pracovních úvazků pro zaměstnance
– vytvoření detašovaných pracovišť (z domova) pro těžce zdravotně postižené zaměstnance
– poskytnutí zdarma technologického vybavení pro zaměstnance z domova
– poskytnutí školicí místnosti a finančních prostředků na technologie a materiální vybavení detašovaných
pracovišť, na ohodnocení členů projektového týmu
– spolupráce na vyhledávání vhodných kandidátů na detašovaná pracoviště LS

Nastavené činnosti týmu:
– stanovení normy počtu vyřízených objednávek
– výběr zaměstnanců pro práci z domova
– proškolení zaměstnanců
– zajištění a nákup potřebné technologie
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– pravidla týmové práce – stanovení zdrojů, nákladů, činností
– organizace práce a odměňování
V roce 2011 pracovalo přibližně 75 zaměstnanců se zdravotním postižením na různorodých, kvalifikovaných,
nemanuálních pozicích napříč společností. Snížil se počet nepřijatých hovorů, čekací doba a klesly náklady na
pracovní místo při udržení odbornosti a seberealizace.
V současné fázi se přesunul projekt detašovaných pracovišť do fungujícího procesu a společnosti průběžně vytvořila další pracovní místa z domova, přičemž průběžně vytváří nová, případně přizpůsobuje stávající
pracovní místa potřebám OZP a ženám na rodičovské dovolené – alternativní pracovní úvazky a úpravy pracovních míst.
Zdroj: Santé Network pro Byznys pro společnost

1.3 Přínosy zaměstnávání OZP pro firmu
Přes některé přetrvávající obavy na straně zaměstnavatelů se řada z nich staví se k této oblasti pragmaticky
a má dobře zmapovány možné přínosy zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
Existuje celá řada finančních i nefinančních benefitů, které je možné propojit se zaměstnáním OZP či s náhradním plněním (viz dále). Pro zaměstnavatele, který se rozhodne zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, se může tato oblast stát přínosnou hned z několika důvodů. Podívejme se na jednotlivé kategorie přínosů,
tedy co může přinést zaměstnávání osob se zdravotním postižením firmě i společnosti.

1. Přínos pro společnost
Stát podporuje integraci osob se zdravotním postižením na trh práce. Zdravotně postižený člověk odkázaný na sociální dávky a podporu sociálního systému znamená zátěž pro celou společnost. Jeho zaměstnání
je přínosem pro společnost i pro firmu.
Pokud firma zaměstná OZP, pomáhá zdravotně postiženým udržet si duševní rovnováhu, získat pocit sebeuplatnění a společenské potřebnosti, ale také odbornosti. Díky posílení sebevědomí a psychické pohodě
je objektivně vysledovatelné i zlepšení zdravotního stavu.

2. Přínosy pro firmu
a) přínos pro firemní kulturu
Firma v osobě OZP často získá často velmi pracovité a loajální zaměstnance. Díky diverzitě pracovních týmů
lze dosáhnout celkového snížení stresu na pracovišti, posílení sociální atmosféry ve firmě a snížení fluktuace zaměstnanců.
b) finanční přínos
Zaměstnávání OZP přináší jasné finanční benefity pro firmu. Například již jen tím, že pokud by firma nezaměstnávala OZP, platila by roční pokutu ve výši téměř 60 000 korun za každého zdravotně postiženého,
kterého podle zákonného povinného podílu nezaměstnává.
Kromě možné sankce za nesplnění povinnosti může firma dosáhnout i celé řady dalších finančních benefitů spojených se zaměstnáním OZP.

3. Další možné finanční benefity zaměstnávání OZP:
– daňové úlevy
– příspěvky od státu – III. část zákona o zaměstnanosti (ZoZ)
– sleva na dani – až 18 000 korun na OZP (1. a 2. stupeň), až 60 000 korun na TZP (3. stupeň) – výše dle
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pracovního úvazku
– příspěvek při zřízení společensky účelného místa § 113 ZoZ – úhrada mzdových nákladů až do výše 75 %,
maximálně však 8000 korun
– příspěvek při přípravě OZP k práci – § 72 ZoZ – úhrada nákladů s tím spojených
– příspěvek na podporu zaměstnávání OZP – § 78 ZoZ
– příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa – § 75 ZoZ – 8x/12x průměrný výdělek, příspěvek na
částečnou úhradu provozních nákladů – § 76 ZOZ
– příspěvek na zapracování (§ 116 ZoZ)
– veřejně prospěšné práce (§ 112 ZoZ)
– projektové příspěvky ze strukturálních fondů

Proč se vyplatí zaměstnávat OZP na volném trhu práce
Tím, že firma zaměstná zdravotně postiženého člověka, může ročně ušetřit několik set tisíc korun. Finanční efekt je tedy zřejmý, pokud se podnik v této oblasti dobře zorientuje.
Několik konkrétních údajů by mohlo vaší firmě pomoci v kalkulaci finančních přínosů.
Pokud například máte zákonnou povinnost zaměstnat například jednoho člověka se zdravotním postižením, ale neuděláte to, má vaše firma povinnost odvést do státního rozpočtu „pokutu“ téměř 60 000 korun
nebo nakoupit zboží či služby v režimu náhradního plnění v hodnotě téměř 166 000 korun (bez DPH).
Pokud osobu se zdravotním postižením zaměstnáte, pak nejenže na ni může vaše firma získat od úřadu
práce například roční dotaci ve výši 48 000 korun, ale máte také nárok i na slevu na dani z příjmu ve výši až
60 000 korun. Zaměstnáním zdravotně postiženého můžete tedy ročně ušetřit až 274 000 korun.
Zdroj: NFOZP

Výše zmiňovaný průzkum realizovaný v rámci práce Tematické expertní skupiny Zaměstnávání OZP, vedené
platformou Byznys pro společnost, ukázal také možnosti, které v této oblasti zaměstnavatelé volí.
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Způsoby řešení problematiky ve firmách

■ Zaměstnává OZP
■ Využívá NP
■ Odvádí státu vyměřenou
částku
■ Zaměstnává OZP a využívá
NP
■ Zaměstnává OZP a odvádí
státu
■ Využívá NP a odvádí státu
■ Zaměstnává OZP, využívá
NP, odvádí státu
Zdroj: Průzkum skupiny TES Zaměstnávání OZP, LMC pro Byznys pro společnost, 2012
c) konkurenční výhoda
Zaměstnávání znevýhodněných skupin na trhu práce může přinést zlepšení firemní kultury i značky odpovědného zaměstnavatele. Odpovědná firma se projevuje i tím, že dbá nejen na dodržování zákona, ale
myslí i na společensky znevýhodněné skupiny či se postaví vstřícně vůči stávajícím zaměstnancům, kteří
mohli například po nehodě či nemoci získat status OZP. Zaměstnávání OZP může u některých firem také pomoci v rámci konkurence či positioningu společnosti. Některé firmy využívají této skutečnosti jak v interní
komunikaci, tak v rámci náborové strategie.

Příklad dobré praxe – Dodatečné zajištění bezbariérového přístupu na pracoviště
Pro novou kancelářskou budovu sice ČEZ Správa majetku splnila všechny bezpečnostní podmínky, avšak
po kolaudaci dokončené stavby a splnění všech požadavků stavebního úřadu, dalších dotčených orgánů
včetně hygieny na pracoviště nastoupil kolega-vozíčkář. Praxe záhy ukázala, že má s bezpečným a hladkým příchodem do budovy problémy – chodníkům a komunikaci před budovou scházely bezbariérové
přechody. Zjištění, že zaměstnanec musí část cesty jezdit přímo po vozovce, dalo okamžitý impulz ke
změně. Firma ve vlastním zájmu uhradila veškerá nutná opatření a urychleně situaci vyřešila i na stavebním úřadě. Jak se ukázalo, je třeba včas předvídat a promyslet všechny souvislosti, a to nejen během
kolaudačního řízení hotové budovy, ale už při zadávání a vypracování projektu.
Zdroj: Skupina ČEZ

1.4 Sledování přínosu zaměstnávání OZP
U zaměstnávání osob se zdravotním postižením je důležité jasně a vhodně stanovit způsob hodnocení jejich
práce a přínosů pro zaměstnavatele. V případě zaměstnávání OZP by si firmy měly určit stejné či podobné
indikátory jako u zdravých zaměstnanců.
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Doporučujeme u těchto zaměstnanců sledovat například tyto indikátory:
– výše nemocnosti
– výše fluktuace
– odvedený pracovní výkon
– kvalita odvedené práce
– motivovanost a spokojenost zaměstnanců
– spokojenost klientů s poskytovanými službami
– návratnost investic do technologického vybavení detašovaných pracovišť
– sociální atmosféra ve firmě

Jaké přínosy má zaměstnávání OZP v Santé Network
Zaměstnávání OZP se výrazně promítlo do naší firemní kultury. U samotných postižených zásadním způsobem přispělo k udržení duševní rovnováhy, odbornosti i zlepšení zdravotního stavu. Naše společnost
zase získala kvalifikované, pracovité a loajální zaměstnance.
Interní výzkumy prokázaly, že různorodost pracovních týmů i díky zaměstnávání OZP vedlo k celkovému snížení stresu na pracovištích, zlepšení a posílení sociální atmosféry ve společnosti, k snížení celkové
fluktuace a nemocnosti zaměstnanců.
Zdroj: Santé Network
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2 PRAKTICKÝ PRŮVODCE
PRO ZAMĚSTNAVATELE
2.1 Kde začít?
Jak jsme již zmínili, podle zákona má každá firma, která má více než 25 zaměstnanců, povinnost zaměstnávat
osoby se zdravotním postižením (OZP). Velmi důležitým krokem při rozhodnutí o zaměstnávání OZP je důkladné zhodnocení situace ve společnosti. Následující otázky vám mohou pomoci odhadnout, zda je vaše společnost připravena zaměstnávat OZP, respektive kde jsou v této oblasti její slabiny.
– Kdo je ve firmě zastáncem zaměstnávání OZP (vedení, HR…)?
– Existuje nějaký významný odpůrce zaměstnávání OZP, díky němuž je předem celá věc odsouzena k nezdaru?
– Panují ve společnosti nějaké předsudky či psychické bariéry ve vztahu k OZP?
– Má společnost zpracovanou koncepci diverzity managementu?
– Je společnost otevřená flexibilním formám pracovních úvazků?
– Existuje v podniku ochota a možnost změny myšlení, postojů, pracovních procesů a návyků?
– Lze provést stavební úpravy a změnit či upravit pracovní prostředí?

Škoda Auto, a.s. – síť chráněných pracovišť
Program se zaměřuje především na zřizování chráněných pracovišť pro starší zaměstnance nebo zaměstnance
se zdravotními omezeními. Doplňuje tak Program seniority, který vybraným skupinám zaměstnanců nabízí
změny pracovního místa s garantovaným původním příjmem po určitou dobu, rekvalifikace, rehabilitační pobyty s finančním příspěvkem, pět pracovních dnů placeného volna navíc atd.
Cílem projektu budování sítě chráněných pracovišť je nabídnout práci zaměstnancům, kteří na základě dočasných nebo trvalých omezení nemohou vykonávat své dosavadní úkoly. Vytvářením těchto pracovních pozic poskytuje Škoda Auto svým zaměstnancům udržitelný finanční příjem a sociální jistoty.
Chráněná pracoviště jsou ve Škodě Auto systematicky zřizována již od roku 2006. Od té doby bylo každý
rok otevřeno jedno nové. V současné době společnost provozuje svých pět pracovišť (čtyři v závodě v Mladé
Boleslavi a jedno v pobočném závodě v Kvasinách) a jedno ve spolupráci s neziskovou organizací Fokus. V současné době dosáhla kapacita chráněných pracovišť dvě stě míst a dalších čtyřicet je vytvořeno ve společném
projektu s organizací Fokus.
Přestože Škoda Auto svou sociální politikou překračuje rámec zákonných povinností, plyne z její realizace
i pozitivní dopad na hospodářské výsledky. Chráněná pracoviště výrazně přispívají k image automobilky jako
odpovědného zaměstnavatele a výkony v nich pomáhají redukovat náklady na externí dodávky.
Škoda Auto v tomto projektu plánuje navyšování počtu chráněných dílen. Dále se chce stále více zaměřovat
na další skupinu pracovníků s omezeními, kterými jsou ženy po mateřské dovolené, samoživitelky a těhotné
ženy. Podstatnou roli v další činnosti chráněných pracovišť bude hrát zvýšení efektivity práce prostřednictvím
zkvalitňování pracovních procesů a rozšiřování pracovní náplně.

Jak motivovat stávající zaměstnance, aby netajili postižení?
Podle statistického úřadu je v České republice zhruba půl milionu zdravotně postižených, přičemž ne každý
z nich je schopen pracovat. Podle expertů existuje další půl milion lidí, kteří mají zdravotní potíže, ale z různých
důvodů odmítají přiznat, že mají nárok na status OZP.
V některých případech může jít o situaci, kdy je daná osoba je přesvědčená, že stíhá plně plnit své pracovní
povinnosti a takzvaně stačí ostatním. Pro tyto osoby často není daňová úleva pro zaměstnavatele i zaměst-

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

15

nance skutečnou motivací pro zveřejnění či formalizaci svého handicapu. Velká skupina lidí se ovšem obává
zveřejnit svůj handicap z důvodu možného nepochopení ze strany zaměstnavatele a kolegů, nebo dokonce
z důvodu obavy ze ztráty zaměstnání.

Kategorie OZP
Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni invalidity (s těžším zdravotním postižením – TZP) – jde
často o lidi, na nichž je postižení vidět nebo například před krátkou dobou prodělali léčbu závažného
onemocnění.
Osoba uznaná invalidní ve druhém stupni invalidity – v této kategorii může bý t třeba člověk, který
má revmatoidní artritidu, roztroušenou sklerózu a má problém s pohyblivostí.
Osoba uznaná invalidní v prvním stupni invalidity – často není na člověku viditelné – jde o diagnózy jako třeba lupénka, člověk po transplantaci kostní dřeně před více než pěti lety, žena po rakovině prsu
nebo osoba, která má alergii na prach, trpí astmatem a podobně.
Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ) – nepobírá invalidní důchod. Kvůli své nemoci má omezení
vykonávat některé profese (například člověk s lehkou formou astmatu, poruchou zraku, stabilizovanou
roztroušenou sklerózou nebo epilepsií).

V některých firmách pomůže najít způsob, jak motivovat stávající zaměstnance se zdravotním postižením formalizovat svůj status OZP. Pro tyto situace ale musí mít firma vybudovaný systém práce s těmito pracovníky.
Motivace zaměstnanců je třeba volit vhodně pro firmu a v souladu s její firemní kulturou i aktuální situací.
Pro některé zaměstnance se zdravotním postižením může být motivující již skutečnost, že „to ve firmě vědí“
a akceptují. Daný zaměstnanec se nemusí cítit provinile pokaždé, když jde k lékaři nebo je na nemocenské.
A také, že kolegové už na něj nepohlížejí jako na „flákače“.
Pro někoho mohou být motivací i finanční výhody. Podle zákona o daních z příjmů má OZP nárok na slevu
na dani téměř 5000 korun.
Finanční výhodu získává i zaměstnavatel, a to tím, že zaměstnává osobu se zdravotním postižením. Může
pak získat slevu na dani z příjmů až do výše 60 000 korun. A zároveň tak splní zákonnou povinnost zaměstnávat
OZP a ještě tím ušetří další desetitisíce.

Co dělat v případě, že firma nezaměstnává OZP
Firma může zaplatit odvod ve výši 2,5násobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící
osobu se zdravotním postižením.
Tento odvod ale bohužel nejde do sociálního systému České republiky, ale do státního rozpočtu. Tudíž nepodpoří například ty, kteří nemohou kvůli svému postižení pracovat.
Příklad (průměrná mzda za rok 2011 – 23 726 Kč → 59 315 Kč ročně za jednu OZP)
POČET ZAMĚSTNANCŮ
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Nakoupit zboží nebo služby od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním
postižením, a to ve výši sedminásobku průměrné mzdy ve sledovaném roce za každou chybějící zaměstnanou osobu se zdravotním postižením.
Bohužel i zde existuje řada spekulantů, kteří se tváří jako féroví zaměstnavatelé zdravotně postižených. Jak je poznat? Zvedněte telefon a zavolejte na úřad práce, v jehož působnosti daný zaměstnavatel podniká. úřad práce velmi
dobře ví, kdo je poctivý zaměstnavatel OZP a kdo ne.
Zdroj: NFOZP
– Zaměstnavatel může motivovat zaměstnance také tím, že rozšíří balíček firemních benefitů o takové, které
OZP ocení, například firemní lékař, sick days, dovolená navíc, masáže…

Příklady firemních benefitů pro OZP
Přemýšlíte, jaké firemní benefity připravit právě pro OZP? Na příkladu ČSOB je vidět, že i ve stávajícím
balíčku zaměstnaneckých benefitů se najdou takové, které zdravotně postižení ocení.
Jsou to zejména tyto:
• příspěvek při dlouhodobé nemoci – od 43. dne nemoci (až do celkové výše 80 % základní mzdy
před nemocí)
• roční příspěvek na služby dodavatelů prostřednictvím společnosti Sodexo Pass na rekreace a zájezdy, rehabilitace, wellness, lázeňská zařízení, sportovní kluby, fitcentra, posilovny, tenis, golf
apod. nebo na společenské a kulturní akce, například předplatné koncertů a divadel, příspěvky
na vitamíny a potravinové doplňky, očkování, optiku či na vzdělávání
• finanční sociální výpomoc při nezaviněné sociální tísni:
– návratná až do 20 tisíc korun (splatnost 40 měsíců)
– jednorázová nenávratná v případě povodně, požáru, úmrtí v rodině atd.
• prodloužení dovolené na zotavenou o 1 týden nad zákonnou výši
• pracovní volno nad rámec ZP (jeden den za čtvrtletí pro samoživitelky, jeden den pro ženy v době
těhotenství)
• zdravotní volno – 3 dny ročně
Zdroj: ČSOB/Era
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2.2 Příprava zaměstnaneckých pozic
První reálný krok, který by měla udělat každá firma, která nemá se zaměstnáváním OZP žádné zkušenosti či
chce rozšířit zaměstnávání na další pozice, je audit kanceláří, pracoviště, a pracovních míst.

Cílem auditu pracovních míst je:
– vytipování vhodných pracovních činností
– vytipování vhodného místa výkonu práce
– zjištění možností alternativních úvazků
– výpočet finančních úlev a dalších přínosů pro zaměstnavatele
Audit pracovních míst a pracovních příležitostí v první řadě firmě pomůže stanovit si tzv. povinný podíl OZP,
tedy kolik osob se zdravotním postižením je podle zákona společnost povinna zaměstnávat a dále jakým způsobem tento povinný podíl může plnit.
Audit pracoviště také firmě pomůže odpovědět na otázku, koho může zaměstnávat, respektive pro jaký typ
zdravotního postižení je pracoviště uzpůsobené.
)Příklad: Prašný sklad není vhodný pro alergiky a astmatiky, naopak není problém zde zaměstnávat zaměstnance se sluchovým postižením.
Z auditu také vyplyne, jaké konkrétní úpravy by bylo třeba udělat a jak náročné (i finančně) to bude.
)Příklad: Pro vozíčkáře – vybudovat bezbariérový vstup do budovy, odstranit prahy u dveří, pořídit nájezdové
rampy, vybudovat WC pro invalidy, upravit kuchyňku tak, aby se v ní vozíčkář dokázal obsloužit (dát
hrníčky, kávu, varnou konvici či mikrovlnku níže). Pro člověka chodícího o berlích – vybavit pracoviště
protiskluzovými koberci atd.

Příklad dobré praxe: Jak provedli audit pracovních příležitostí v Santé Network
Společnost se rozhodla zaměstnávat zdravotně postižené v roce 2007. Nejdříve jsme ve spolupráci s pracovním
lékařem analyzovali fyzickou ergonomii všech pracovišť.

Zjišťovala se například:
– bezbariérovost pracoviště
– mikroklimaktické podmínky (podstatné u vnitřních a u tělesných postižení)
– prašnost (ta je důležitá pro epileptiky, astmatiky)
– osvětlení (u poruch zraku)
– zdroje hluku (neslyšící, psychická postižení)
– vibrace
– možnost úpravy pracoviště (např. zvýšení desky pracovního stolu pro vozíčkáře)
– či třeba zda umožňuje podlahová plocha snadný pohyb a orientaci na pracovišti (nevidomí)
Druhým krokem byla analýza pracovních pozic z hlediska kognitivní a organizační ergonomie práce. Tedy
zda práce obsahuje nutnost telefonovat (nevhodné pro neslyšící), možnost zástupu, odpočinku. Také jaká je
forma organizace práce a komplikovanost pracovních úkonů, dále možnosti flexibilních úvazků (práce z domova, zkrácený úvazek, sdílené pracovní místo a podobně). Mimo to jsme definovali pracovní pomůcky, které
jsou pro výkon dané pozice potřeba.
Poté jsme mohli zaměstnat prvních šest OZP na plně vybavená detašovaná pracoviště (práce z domova) linky
Santé. Od té doby zaměstnáváme dalších zhruba 40 OZP na nejrůznějších kvalifikovaných nemanuálních pozicích
napříč firmou – od zdravotních sester, přes operátory Linky Santé, recepční, až po analytiky a obchodní manažery.
Zdroj: Santé Network
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Definice pozic vhodných pro OZP
Po provedení auditu a nastavení priorit v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, je třeba vytvořit pozice, které jsou pro tyto osoby vhodné. Dále je třeba nastavit podmínky, jak interní, tak externí.

Při hledání vhodných pracovních pozic pro OZP ve firmě je třeba zvážit několik faktorů:
– Může zaměstnanec na dané pozici využívat nějakou formu alternativního úvazku – možnost práce z domova,
zkrácený pracovní úvazek, flexibilní pracovní doba, možnost rozdělení pracovní doby?
– Bude pro danou pozici zajištěn zástup (vzhledem k možné zvýšené nemocnosti)?
– Je pracovní místo vhodné pro konkrétní zdravotní postižení (bezbariérový přístup, osvětlení, velikost
pracovního místa, potřebné technologické vybavení)?
– Je pracovní pozice přiměřená pro konkrétní zdravotní postižení (některé situace mohou být pro OZP
nepřekonatelné – hodně stresu, nošení těžkých předmětů, nemožnost odpočinku, nutnost telefonování,
nutnost práce s interními IT systémy…)?
– Umožní zaměstnavatel přizpůsobit pracovní místo, náplň a způsob vykonávání práce individuálním
potřebám zdravotně postiženého zaměstnance?
Zaměstnávání zdravotně postižených má svá specifika, se kterými je dobré se seznámit předem a připravit
se na ně. V této oblasti je třeba se věnovat interní komunikaci a přípravě vybraných zaměstnanců. Velká část
odpovědnosti za úspěch či neúspěch OZP zaměstnance ve společnosti leží na jeho liniovém manažerovi. Proto
je nutné věnovat proškolení manažerů náležitou pozornost.

S čím by se měli lidé ve firmě obeznámit ještě před nástupem zaměstnance s postižením:
– se specifiky daného zdravotního postižení a tím, jak se projevuje na pracovních schopnostech, možnostech
a dovednostech pracovníka
– s principy efektivní integrace zaměstnance do pracovního kolektivu
– s vhodnou formou a způsobem komunikace se ZP zaměstnancem – jak v běžné komunikaci, tak i v krizových
situacích (zdravotní problémy, pracovní problémy)
– se způsoby, jak zajistit vyhovující pracovní podmínky, včetně úpravy pracovního místa
– se způsoby efektivní a plynulé adaptace zaměstnance se ZP do pracovního procesu
– s možnostmi motivace zaměstnanců se zdravotním postižením
– s plánováním pracovních cílů zaměstnance se ZP v návaznosti na zdravotní postižení a pomoc s nastavením
dobrého time managementu
– s plánováním cílů týmu/oddělení, přičemž je zapotřebí vytvářet adekvátní pracovní rezervy a dobře nastavit
zastupitelnost zdravotně postižených zaměstnanců
– s důležitostí správné komunikace celého týmu, aby zaměstnanci chápali, že zdravotně postižený kolega nemá
jen výhody (práce z domova) nebo že se neulévá, ale že je opravdu na nemocenské
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Příklad dobré praxe: Česká spořitelna
Česká spořitelna v rámci Programu Diversitas aktivně podporuje rovné příležitosti, jsme proto otevřeni
všem uchazečům.
V roce 2011 jsme se zúčastnili projektu „Stáže bez bariér“ Konta Bariéry. Znamenalo to, že jsme do svého
týmu v Kopřivnici a v Praze vzali dva tělesně postižené studenty na pracovní stáž. Abychom navázali na
tuto aktivitu a co nejvíce uvnitř firmy posílili snahu o změnu vnímání zdravotně postižených pracovníků,
uspořádali jsme ve spolupráci se společností LMC začátkem roku 2012 speciální workshop. Jeho cílem
bylo seznámit personalisty a vyšší management společnosti s problematikou zaměstnávání OZP. V rámci
workshopu byla představena nejen legislativa, ale především se jeho účastníci sami setkali s postiženými,
kteří představili své zdravotní omezení a podělili se o zkušenosti z práce.
Na závěr se pak naši zaměstnanci zamýšleli nad tím, jak lépe nastavit interní podmínky a procesy ve
firmě, aby to usnadnilo práci zdravotně postiženým u nás, a zároveň jak tuto skupinu co nejlépe oslovit
na trhu práce, tedy jak co nejvíce podpořit značku České spořitelny coby zaměstnavatele podporujícího
různorodost.
Zdroj: LMC, Česká spořitelna a NFOZP

2.3 Hledání zaměstnance OZP
Náborový proces lidí se zdravotním postižením se v základu nijak neliší od toho standardního. Je tedy nejjednodušší využít osvědčené prostředky náboru, který firma běžně využívá. Na druhou stranu je třeba být
v komunikaci se zdravotně postiženým obezřetnější a klást velký důraz na diskrétnost.
Pro účely zaměstnávání OZP vznikla řada iniciativ, jejichž cílem je pomoci zaměstnavatelům v hledání zaměstnanců se zdravotním postižením. Například ve spolupráci s NFOZP vytvořila společnost LMC unikátní
platformu, kde mohou zdravotně postižení nacházet každý den aktuální nabídky práce určené právě pro ně.
Personalisté mohou na www.prace.cz/ozp pozice vhodné pro OZP zadávat bezplatně.

Pro hledání vhodných kandidátů mohou firmy využít:
– interní nábor – komunikovat volnou pracovní pozici pro OZP dovnitř společnosti ke stávajícím
zaměstnancům
– motivovat stávající zaměstnance, aby doporučili své známé
– zviditelnit nabídku na vlastním firemním webu, respektive kariérních stránkách – čím jasněji pracovní pozici
vymezíte, tím lépe
– běžný inzerát, ovšem s upřesňující informací „Pozice je vhodná pro OZP“
– inzerce na bezplatných webových stránkách určených výhradně zaměstnavatelům, kteří hledají
zaměstnance se změněnou pracovní schopností
✓ www.ozp.prace.cz
✓ www.prace–jinak.cz
✓ Burzaprace.kontobariery.cz
– neziskové organizace zaměřené na podporu zdravotně postižených a jejich integraci na trh práce; patří mezi
ně například agentury podporovaného zaměstnávání, sdružené v České unii pro podporované zaměstnávání
(ČUPZ), které zajišťují jak osobám se zdravotním postižením, tak zaměstnavatelům komplexní služby
zahrnující poradenství a pracovní asistenci (např. Asistence, o.s.; APPN, o.s.; Rytmus, o.s. a další); kompletní
seznam agentur naleznete na www.unie–pz.cz
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Někdy se objevuje na straně zaměstnavatelů nejistota, jak definovat pozice pro potřeby náboru a jak vypsat
potřebný inzerát tak, aby nebyl diskriminační. Zaměstnavatelé se někdy bojí možných postihů, a tak raději
dané pozice nabízejí opatrně a někdy i tak, že tato informace není pro osobu se zdravotním postižením jasná.

Při psaní inzerátu je dobré:
– uvést maximální množství informací o pozici – aby si zdravotně postižený dokázal představit, zda je pro něho
práce skutečně vhodná
– uvést maximální množství informací o potřebách zaměstnavatele – jaká je představa o kandidátovi
– vyjmenovat firemní benefity, které mohou být pro handicapovaného uchazeče skutečným lákadlem
– uvést informace o pracovišti, podle kterých si handicapovaní mohou snadno představit, zda má smysl na nabídku reagovat („firma sídlí ve 4. patře bez výtahu“ nebo „při práci v laboratoři budete vystaveni infekčnímu
prostředí“)
– požádat o motivační dopis

Zpětná vazba při odmítnutí uchazeče
V případě, že firma hodlá člověka se zdravotním postižením odmítnout, ať už na základě zaslaného životopisu
nebo pohovoru, je velmi cenné poskytnout uchazeči zpětnou vazbu a informovat ho co možná nejpravdivěji
o důvodech zamítnutí. Mnohdy má totiž pocit, že byl odmítnut právě kvůli svému postižení. To není dobré
ani pro jeho sebevědomí, ani pro jméno vaší firmy.
Právní úprava zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon) stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.
Diskriminačním jednáním je pouze případ, kdy zaměstnavatel odmítne nebo odepře „přiměřené opatření“, tedy aby měla osoba se zdravotním postižením přístup k určitému zaměstnání a k dalším aspektům
zaměstnávání (např. k funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání). Inzerce pozice vhodné pro OZP se
nesnaží upřednostňovat kategorii osob se zdravotním postižením před zdravými. Pouze dává na vědomí,
že náplň práce zaměstnavatelem nabízené je vhodná jak pro zdravé, tak pro postižené. Zaměstnavatel
nenutí tyto osoby, ani je nezbavuje možnosti o práci se ucházet, pouze informuje o charakteru práce.
Ovšem myšlenka uvádění konkrétního typu postižení v inzerátech nabízejících zaměstnání, kterou volí
někteří zaměstnavatelé, může být zrádná a z některých hledisek je třeba spatřovat označení např. „vhodné pro osoby na vozíčku“ za diskriminační. Takové znění inzerátu může navozovat dojem, že zaměstnání
je standardně přípustné pro zaměstnance bez postižení a dále pouze pro osoby na vozíčku.
Zdroj: JUDr. Petr Hermann
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Před přijímacími pohovory s OZP by měli být řádně vyškolení i samotní personalisté. Na plánovanou
schůzku s uchazečem by si měl personalista vymezit více času, jednak kvůli možnému zpoždění uchazeče, ale i s ohledem na jeho potřeby (delší čas na adaptaci v novém prostředí, delší čas na přemýšlení nad
odpovědí…). Na závěr je užitečné provést uchazeče po pracovišti a ukázat mu jeho potenciální pracovní
místo. Jednak tím můžete včas odhalit skrytá úskalí pracoviště, vedle toho ale dáváte uchazeči přesnější
představu o práci.
Pan Ivo měl velkou motivaci k pracovnímu uplatnění. Jeho potíže mu však neumožňovaly, aby si vhodnou práci sám našel a dokázal v ní od začátku samostatně fungovat. Ivo také potřeboval v práci takzvanou
přirozenou podporu. Vyučil se na praktické škole k zacházení s potravinami a vždy měl jasnou představu
o svém uplatnění. Během doby, kdy Ivo službu podporované zaměstnání Formika využíval, si výrazně
zvýšil dovednosti potřebné pro hledání práce. Naučil se různé způsoby hledání práce, napsal si životopis a zlepšil se v práci na PC. Během hledání práce jednou absolvoval dlouhodobou praxi v restauraci
rychlého občerstvení a několikrát se podařilo najít práci na zkoušku. Nakonec ale vždy buď nevyhovovalo pracovní prostředí, nebo Ivo nesplňoval veškeré požadavky zaměstnavatelů. Během února 2011 se
mu podařilo dojednat místo v restauraci rychlého občerstvení. Pracovní konzultantka restauraci oslovila,
předjednala možnost pohovoru a společně s Ivem se na pohovor připravili. Během pohovoru byla konzultantka přítomná vedle uživatele a usnadňovala probíhající komunikaci. Pohovor probíhal podle běžných
zvyklostí, a i když se Ivo na velké množství otázek připravil, ne se všemi si věděl rady. Proto konzultantka
některé odpovědi doplňovala, případně formulovala otázku jinak, aby na ni Ivo mohl sám odpovědět,
ujasňovala také zaměstnavateli představu o tom, jak bude probíhat spolupráce v případě, že se rozhodne
Iva zaměstnat. Důležitá role konzultantky při pohovoru byla také při domlouvání termínu zkušebního
dne a dalších formalit. Jelikož po zkušební směně byl zaměstnavatel s výkonem Iva spokojený, rozhodl se
s ním uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. Také s tím Ivovi konzultantka pomáhala.
Zdroj: FOSA o.p.s.

2.4 Nástup a péče o zaměstnance OZP
Před nástupem zaměstnance se zdravotním postižením je třeba připravit pracovní místo a pracovní prostředky
s ohledem na druh jeho postižení. Při nástupu by měl být zaměstnanec standardně seznámen s pracovním
prostředím a pracovním místem. Důležité je, aby byl dobře představen kolegům, kteří by měli být připraveni
na příchod nového kolegy. Pokud je vše dobře nastaveno již při nástupu zdravotně postiženého pracovníka,
nejsou nutná žádná další speciální opatření.
V průběhu pracovního poměru je dobré si se zaměstnancem se zdravotním postižením určit pravidelné
pracovní statusy, kde nadřízený zhodnotí dosavadní práci zaměstnance a nastaví cíle a úkoly na další období.
U zaměstnávání OZP by mohlo být škodlivé například i možné přehlížení nedostatků (profesních chyb i těch
v mezilidských vztazích), ale také nekonstruktivní kritika. Jen korektní zpětná vazba může pracovníkovi i firmě
pomoci uspět a správně integrovat OZP do pracovního kolektivu.

Jak v Santé Network realizují pohovory
Během pohovoru s uchazečem se zdravotním postižením se naši personalisté zaměřují nejen na kvalifikaci
a osobnostní profil uchazeče, ale soustředí se i na zdravotní předpoklady k práci.
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Konzultují s uchazečem například:
– zda je schopen pracovat pod časovým tlakem (podstatné u psychických onemocnění)
– zda potřebuje mít více přestávek k odpočinku (tělesná postižení)
– zda potřebuje nastavit delší intervaly práce (psychická onemocnění)
– zda může nosit těžké věci (tělesná a vnitřní postižení)
– zda pro něj není problém pracovat v open space (psychická onemocnění)
– zda mu vadí teplo či chlad (tělesná a vnitřní postižení)
– zda může pracovat v prašném prostředí (astma, epilepsie)
– jaká forma úvazku by byla nejvhodnější s ohledem na zdravotní stav uchazeče
Poté personalista s uchazečem detailně rozebere pracovní náplň, aby spolu našli možná úskalí a posoudili, zda
zdravotní stav budoucího odpovídá požadavkům dané pozice. Nakonec personalista uchazeče provede po
budoucím pracovišti a proberou spolu potřebné pracovní pomůcky, případně nutné úpravy pracovního místa
s ohledem na typ postižení.
Zdroj Santé Network

Zdravotní stav zaměstnance se může v průběhu pracovního poměru měnit, je proto
důležité o těchto změnách mluvit, respektive se jim přizpůsobovat a myslet například na:
– uvolnění zaměstnance v případě pravidelných návštěv lékaře či fyzioterapeuta
– řešení zastupitelnosti v případě hospitalizace nebo delší pracovní neschopnosti
– úpravu pracovní pozice, pracovního místa, pracovní doby atd.
Samozřejmě i u osob se zdravotním postižením dochází ke změně zaměstnání, nicméně je třeba dbát na určitá
specifika. Při odchodu zdravotně postiženého zaměstnance platí stejná legislativa jako v případě „zdravých“
zaměstnanců. Je třeba si primárně dát pozor na způsob, jakým se se zaměstnancem komunikuje a zachází.
Nezbytné je jednat citlivě a uvážlivě! V případě rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je
třeba mít připraveny relevantní argumenty a objektivní důvody k odchodu. Pokud pracovník již svoji práci
ze zdravotních důvodů nezvládá, doporučujeme nejdříve zvážit možnost převedení na jinou pozici ve firmě,
teprve potom mu dát výpověď.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

23

3 NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
Ač je výhodné i prospěšné zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, existují situace, kdy se z objektivních
důvodů firmě zaměstnávat postižené nedaří či se nedaří v plné, potřebné výši. Příkladem jsou úzce specializované společnosti, které mají často problém najít dostatečně kvalifikované odborníky na volném trhu práce,
o to komplikovanější může být najít pro tyto pozice osobu se zdravotním postižením. V těchto případech je
možné využít náhradní formu plnění zákonné povinnosti o zaměstnávání OZP a odebírat výrobky a služby od
dodavatele, který zaměstnává více než 50 % OZP – tzv. náhradní plnění.

V režimu náhradního plnění může firma získat například.:
– dodavatele služeb – úklidová firma, účetní firma/OSVČ, IT firma, balicí firma, zdravotnické služby, catering atd.
– dodavatele výrobků – kancelářské zboží, pracovní a ochranné pomůcky, potraviny (káva, čaj, dorty), dárkové
předměty (svíčky, keramika, dřevěné výrobky, vánoční a jiné ozdoby)

Příklad dobré praxe: známka Práce postižených
Nezaměstnávám OZP a nechci platit odvod. Kde najdu pomoc?
V případě (dočasné) nutnosti, kvůli zabránění pouhému odvodu do státního rozpočtu, doporučujeme řešit
náhradní plnění formou odběru výrobků/služeb, ale odebírat pouze od prověřených, férových a skutečných
zaměstnavatelů OZP. Ideálně od firem s ochrannou známkou Práce postižených (www.pracepostizenych.cz)
či od firem, které prověří místně příslušný úřad práce.
Zdroj: NFOZP
Je zřejmé, že odpovědnost za plnění zákonné povinnosti nemá ve firmě pouze personální oddělení, či vedení
firmy, ale leží i na ostatních – mzdových účetních, oddělení interního nákupu, marketingu a dalších. Pokud se
zaměstnavatel rozhodl chovat odpovědně, mělo by jej zajímat i to, kdo je skutečným dodavatelem výrobků
a služeb, které odebírá v režimu náhradního plnění. Pokud máte možnost, seznamte se s dodavatelskou firmou
osobně, chtějte vidět dílny, chtějte vidět konkrétní práci. Pokud tuto šanci nemáte, zjistěte si alespoň, zda jde
o prověřeného dodavatele náhradního plnění, například zda je držitelem ochranné známky Práce postižených.

Jak se chránit před nepoctivými poskytovateli náhradního plnění:
– každé chráněné pracovní místo musí být oficiálně vymezeno příslušným úřadem práce, viz novela zákona
platná od 1. 1. 2012
– prověření zaměstnavatelé s více než 50 % OZP se mohou nechat certifikovat – ochranná známka Práce
postižených
– od roku 2013 bude fungovat elektronický systém kontrolující vydávané a přijaté faktury v režimu náhradního
plnění

Příklad dobré praxe: Jak v Poštovní spořitelně Era řeší náhradní
plnění odpovědně
Era podporuje zaměstnávání zdravotně znevýhodněných spoluobčanů unikátním způsobem. Již od roku 2004
spolupracuje s družstvem invalidů Ergotep, které má status chráněné dílny a odebírá od nich řadu služeb.

Družstvo například:
– zajišťuje výrobu a distribuci marketingových materiálů
– spolupracuje na mnoha webových projektech
– v administrativním centru zpracovává část bankovních operací
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Era je stálým a pravidelným odběratelem administrativních prací a díky tomu zajišťuje práci pro 50 procent
všech zaměstnanců Ergotepu. Každoroční nárůst objemu zadávané práce zároveň přispěl ke vzniku šedesáti
nových pracovních míst pro zdravotně znevýhodněné občany.
Spolupráce umožnila vznik projektů, které najdou jen těžko konkurenci. Dnes již je tato spolupráce uváděna
jako příklad ostatním sociálním firmám a subjektům. Důležitý je především fakt, že se podařilo do prostoru
chráněných pracovišť implementovat práci administrativního charakteru. To boří zavedené mýty o tom, že
v chráněných dílnách lze dostat práci pouze málo kvalifikovanou a převážně kompletační. Spolupráce mezi
Erou a Ergotepem ukazuje, že v chráněných dílnách lze zpracovávat bankovní příkazy, pracovat s vyspělými
informačními technologiemi a mít možnost seberealizace a dobrého výdělku.
Díky širokému spektru pracovních pozic je Ergotep jednou z firem v ČR, která se aktivně připravuje na projekt pracovní rehabilitace a v dlouhodobém horizontu na projekt ucelené rehabilitace. Era na druhou stranu
řeší problematiku zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob odběratelsko-dodavatelským způsobem,
který je oboustranně výhodný.
Zdroj: ČSOB/Era

Příklad dobré praxe – chráněné dílny dodavatelem i odběratelem
Skupina ČEZ dlouhodobě odebírá výrobky chráněných pracovišť (například oděvy, nářadí nebo brašny pro
elektromontéry) a současně jim dodává vybrané druhy elektroodpadu, který lze využít k dalšímu zpracování
nebo k prodeji (zejména měřicí techniku, monitory či pojistky). Od roku 2006 energetici chráněným dílnám
z různých lokalit předali více než 22 tun elektroodpadu a zároveň u nich za pracovní pomůcky, nástroje a jiné
vybavení utratili 13,5 milionu korun. Vždy šlo o skvělou spolupráci, a proto Skupina ČEZ bude podporovat
zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob i nadále. Věříme, že stabilní a kontinuální spolupráce je pro
zaměstnance chráněných pracovišť přínosem.
Zdroj: Skupina ČEZ
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4 SLOVNÍČEK POJMŮ
CSR

diverzita pro OZP

chráněná dílna (CHD)
chráněné pracovní místo
(CHPM)
chráněný trh práce
náhradní plnění
otevřený trh práce
OZP
OZZ
plnění povinného podílu
podporované
zaměstnávání
pracovní asistence
pracovní rehabilitace

společenská odpovědnost firem
zvyšování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením s využitím konceptu Diversity Management – různorodost, rozmanitost;
soubor principů, na základě kterých firmy pomáhají najít uplatnění znevýhodněným skupinám (vedle OZP i matky/rodiče s dětmi, starší lidé, cizinci
atd.)
do roku 2011 firma, která zaměstnávala více než 60 % OZP na úřadu práce
vymezeném pracovišti. K 1. 1. 2012 došlo k transformaci chráněných dílen
na chráněná pracovní místa
místo s jasně definovanou náplní práce, přesným vymezením místa, včetně pomůcek a pozice pro konkrétního člověka se zdravotním postižením
a konkrétní diagnózou (platí pro chráněný i otevřený trh práce)
firmy, které zaměstnávají více než 50 % OZP
odebírání výrobků či služeb z chráněného trhu práce, které lze použít jako
náhradu, když firma nezaměstnává adekvátní poměr OZP nebo neodvádí
jako „pokutu“ peníze do státního rozpočtu
běžná pracovní místa, která nemají status chráněného pracoviště (srovnej
s chráněným trhem práce)
osoba se zdravotním postižením (1. a 3. stupeň invalidity)
Typy postižení: mentální, tělesné, duševní, zrakové, sluchové, kombinované
či jiné
osoba zdravotně znevýhodněná, jejím zaměstnáváním neplní firma povinný podíl OZP
zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, povinný podíl činí 4 %
časově omezená individuální flexibilní podpora lidem znevýhodněným na
trhu práce a jejich (potenciálním) zaměstnavatelům
podpora zaměstnance OZP na pracovišti, zajišťují např. agentury podporovaného zaměstnávání
činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, zabezpečuje ji úřad práce

TP

osoba s těžkým postižením

zaměstnavatel nad 50 %
OZP

zaměstnavatel, který může poskytnout náhradní plnění jiným firmám, protože zaměstnává více než 50 % OZP (viz chráněný trh práce)

známka Práce postižených

ochranná známka, která je součástí Národní politiky kvality

ZoZ

zákon a zaměstnanosti

ZPS

osoba se změněnou pracovní schopností – starší termín pro OZP

ZTP

zvlášť těžce postižený (OZP ve 3. stupni invalidity)

ZTP/P

zvlášť těžce postižený s průvodcem

společensky účelná
pracovní místa

místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem
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Sporyy mezi
Spor
mezi zaměs
zzaměstnancem
aměstnan
tnancem
cem a zaměst
za
zaměstnavatelem
městnava
navatele
telem
m

5 SEZNAM AUTORŮ
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Na přípravě výstupů z pracovní skupiny Byznys pro společnost se významně podílely:
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Jitka Švejcarová
Hana Potměšilová
Markéta Sirotková
Michaela Gratzová
Pavlína Kalousová
Klára Gojišová
Klára Podivínová
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Další spolupracující osoby a subjekty najdete na www.byznysprospolecnost.cz.
Materiál je postaven na základním materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, který byl představen na závěrečné konferenci Tematické expertní skupiny.
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