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Struktura prezentace 
• Úvod do problematiky 

• Publikace: Manuál pro zaměstnávání OZP na volném 
trhu práce, Standardy diverzitní komunikace na 
pracovišti  

• DVD: Plné texty manuálů, standardů, multimediální 
učebnice s modelovými situacemi 

• LMS kurzy: co tam najdete, jak studovat 

• Příklady dobré praxe – videa 

• Odkazy na weby 
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SP CSR 

Sociální pilíř společenské odpovědnosti firem 
(Social Pillar Corporate Social Responsibility)  

Činnosti nad rámec zákonných povinností v zájmu zlepšení 
životních podmínek společnosti. 

Týká se to mimo jiné: 

• dodržování rovných příležitostí (pohlaví, etnická příslušnost, 
lidé se zdravotním postižením, starší lidé, atd.);  

• péče o vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců; 

• zaměstnávání osob se zhoršenou pozicí na trhu práce; 

• firemní filantropii, sponzorství a dobrovolnictví; 
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Zákonná povinnost 

Podle zákona má každá firma, která má více jak 25 zaměstnanců, 
povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP). 
Zákonný podíl OZP činí v ČR 4% z celkového počtu 
zaměstnanců. 

Zákon připouští alternativní řešení v podobě:  

• finančního odvodu (2,5 násobek průměrné mzdy za každého 
OZP)  

• náhradního plnění (odběrem služeb, výrobků či zakázky od 
společnosti, která prokazatelně zaměstnává více než 50 % 
OZP). 
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Přínos zaměstnávání OZP 

• Kultivace společnosti, smysluplná integrace, 
OZP se cítí a jsou pro společnost prospěšní, 
podstatné zvýšení kvality jejich života.  

• Pro firmu může znamenat posílení prestiže, 
nalezení nových segmentů podnikání, posílení 
konkurenceschopnosti, možnost získání 
loajálních pracovníků, atd. Pocit, že se firma 
podílí na kultivaci společnosti! 
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Kde je možno se dovědět více? 

• Publikace Manuál pro zaměstnávání OZP na volném trhu 
práce (+ CD s neredukovanými texty a přílohami) 

• Standardy diverzitní komunikace (DVD – modelové situace na 
pracovišti) 

• DVD – Příklady dobré praxe (ČEZ, Česká spořitelna, 
Metropolitní univerzita Praha, Siemens, Škoda auto, VZP ČR) 

• LMS kurzy na http://pyramida.moodle.osu.cz  (přihlášení: 
student/student) 

• Projektový web http://www.spcsr.cz 
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Pro inspiraci? 

• https://www.youtube.com/watch?v=_0wGNEJ
z7QY (Diverzity Ball – Vídeň) 

 

 

Děkuji za pozornost. 
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