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VYMEZENÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A 
ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM  

 Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které byly orgánem 
sociálního zabezpečeněji, uznány invalidními:   
a) ve třetím stupni invalidity (osoby s těžším zdravotním postižením)  
b) ve druhém nebo prvním stupni invalidity nebo 
c) zdravotně znevýhodněnými  (dále jen „osoba zdravotně 

znevýhodněná“).“. 
Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením nebo zdravotním 
znevýhodněním dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu 
sociálního zabezpečení.  
  
Osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu 
schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, 
ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní 
povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou 
podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu; osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být osoba, která je 
osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a) nebo b).“ 
 



PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU PŘI ZAMĚSTNÁVÁNÍ OZP  

Zaměstnavatelé zaměstnávající v pracovním poměru více jak 25 zaměstnanců jsou 
povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 
těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí       
4 %.  

Povinný podíl tito zaměstnavatelé plní:  

1. zaměstnáváním OZP v pracovním poměru  

2. odebíráním výrobků nebo služeb, zadáváním zakázek zaměstnavatelům 
zaměstnávajícím více jak 50% zdravotně postižených zaměstnanců nebo 
odebíráním výrobků služeb, př. zadávání zakázek  OSVČ se zdravotním 
postižením  nezaměstnávajím žádné zaměstnance.  

3. odvodem do státního rozpočtu  

4. kombinací všech výše uvedených způsobů 

S orientačním výpočtem pro optimalizaci plnění povinného podílu při 
zaměstnávání OZP Vám pomůže webová kalkulačka dostupná na adrese: 
http://www.spcsr.cz/kalkulacka2 

http://www.spcsr.cz/kalkulacka2
http://www.spcsr.cz/kalkulacka2
http://www.spcsr.cz/kalkulacka2


 
EKONOMICKÉ BENEFITY– V RÁMCI OPATŘENÍ PRO ZLEPŠENÍ 

ZAMĚSTNATELNOSTI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM  
 PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ CHRÁNĚNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA  

Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené pro osobu se zdravotním postižením na základě 
písemné dohody s Úřadem práce. Na jeho zřízení poskytuje Úřad práce zaměstnavateli příspěvek. 
Chráněné pracovní místo musí být obsazeno po dobu 3 let. Chráněným pracovním místem může být i 
pracovní místo, které je obsazeno osobou se zdravotním postižením, pokud je vymezeno v písemné 
dohodě mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. Dohoda se uzavírá na dobu 3 let. 

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může činit 
maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek 
průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3 čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Zřizuje-li 
zaměstnavatel na základě jedné dohody s Úřadem práce 10 a více CHPM může příspěvek na zřízení 
jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a 
pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše  uvedenéprůměrné mzdy.  

 

PŘÍSPĚVEK NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NÁKLADŮ NA PROVOZ CHRÁNĚNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA.  

Úřad práce může na zřízené nebo vymezené chráněné pracovní místo poskytnout na základě dohody se 
zaměstnavatelem nebo OSVČ, která je osobou se zdravotním postižením, i příspěvek na částečnou 
úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. Maximální výše příspěvku je 48 tis. ročně a je 
možné jej čerpat až po 12 měsících provozování chráněného pracovního místa. Chráněné pracovní 
místo je možné obsadit i osobou se zdravotním znevýhodněním, ale na takto obsazené pracovní místo 
není možné čerpat příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů na CHPM. Příspěvek se 
neposkytne na CHPM zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele.  

 



ŘÍSPĚVEK NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM NA CHRÁNĚNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ  
Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 
50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se 
poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob formou částečné 
úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů. 
Příspěvkem jsou nahrazovány skutečně vynaložené prostředky na mzdy nebo 
platy v měsíční výši 75 % skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo 
platy na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním 
postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které 
zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, 
nejvýše však 8 000 Kč / měsíčně  
 
Příspěvek u zaměstnance se zdravotním znevýhodněním je v max. výši 5.000 
Kč. /měsíčně. Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné 
žádosti zaměstnavatele. Ustanovení vztahující se osobám se zdravotním 
znevýhodněním nabývá platnosti 1. lednem 2015  
 



SLEVY NA DANI Z PŘÍJMŮ PRO ZAMĚSTNAVATELE ZAMĚSTNÁVAJÍCÍ 
OZP DLE  ZÁKONA  Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 
 
Zaměstnavatelům bez ohledu na to, jestli jsou (fyzickým nebo 
právnickým osobami), jako poplatníkům daně se za zdaňovací období, 
kterým je kalendářní rok nebo za zdaňovací období kratší než 
nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců spadajících do 
kalendářního roku, případně za zdaňovací období, ke kterému se 
podává daňové přiznání snižuje o:  
 částku 18 000 Kč za každého zaměstnance, který je osobou se 

zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li 
výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto 
zaměstnanců desetinné číslo, 

  částku 60 000 Kč za každého zaměstnance, který je osobou s 
těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li 
výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto 
zaměstnanců desetinné číslo. 

 
 



SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS PRO FIRMU  
 

 Zlepšení image firmy v očích veřejnosti i obchodních 
partnerů - získání větší atraktivity u zákazníků  

 zaměstnáním handicapovaného pracovníka pomáháte 
nejen jemu samotnému k uplatnění na pracovním trhu 
a ve společenském začlenění, ale i sobě – dělá 
„dobrou“, smysluplnou a odpovědnou věc, má 
morální převahu nad konkurencí.    

 V osobě handicapovaného zaměstnance zpravidla 
získáte motivovaného pracovitého a loajálního člena 
pracovního týmu 



Děkuji za pozornost   

Zdroje: 

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 

 

 


