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ZÁPIS ZE SCHŮZKY  
konané v rámci projektu  

 „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na 
volném trhu práce“, OP LZZ 

registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003 
ze dne 24. 1. 2013 

místo konání: Svaz průmyslu a dopravy ČR,  
Freyova 11, 190 05 Praha 9 

 

Jednání se  zúčastnili: 

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o. 
Tomáš Sokolovský       
Pavel Löffelmann       
Martina Brinzíková 
 
Ostravská univerzita v Ostravě 
Zdeňka Telnarová  
 
Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR 
Karel Rychtář 
Vítězslav Augusta 
          
Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Jitka Hejduková 
Jitka Hlaváčková 

Česká pošta s.p. 
Jiří Čermák  

ManPower 
Jitka Dvořáková 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 
Jitka Jungamnnová 

Siemens s.r.o. 
Leona Kořínková 

IBM Česká republika, spol. s r.o. 
Petr Šebek 

Česká spořitelna 
Lenka Štěpánová 

Brano Group a.s. 
Miloslava Večerková 
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Program: 

1) Zahájení schůzky (proč se schůzka koná, jaké jsou očekávané výstupy)  

2) Zaměření a cíl projektu „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve 
vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“ 

3) Představení a vysvětlení písemných materiálů předaných účastníkům schůzky 

4) Diskuse k předloženým materiálům, prioritně k uplatňování OZP na trhu práce. 

5) Pravidla další participace a spolupráce účastníků schůzky na projektu 

6) Závěr jednání 

 
1) Zahájení schůzky personalistů 

Úvodním slovem přivítala všechny účastníky JUDr. Jitka Hejduková ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. 
Zúčastněným zástupcům organizací byl vysvětlen důvod schůzky a byl jim představen program 
konání. Hlavním cílem schůzky bylo projednání obsahu manuálu, který bude v rámci projektu 
vytvořen, aby co nejvíce vyhovoval firmám a pomáhal jim získat základní a zároveň důležité 
informace při hledání a zaměstnávání OZP. 

Následně Ing. Karel Rychtář (AZZP ČR) seznámil zúčastněné s podstatou projektu, informoval je 
o  internetových stránkách, kde mohou nalézt informace nejen o projektu SP CSR, ale také o jiných 
projektech zaměřených na zaměstnávání OZP. 

Poté došlo k představení jednotlivých zástupců firem, kteří seznámili ostatní účastníky s organizací, 
v níž pracují a stručně popsali řešení problematiky SP CSR v jejich organizaci: 

 Siemens s.r.o. (Leona Kořínková) – firma pracuje s koncepcí CSR, za jehož realizaci získala 
v roce 2012 třetí místo v hlavní kategorii ceny TOP odpovědná firma, dále začali před 
rokem podnikat určité kroky týkající se zaměstnávání OZP z vlastní iniciativy – zmapování 
situace zejména v pražském a ostravském regionu, komunikace s některými neziskovými 
organizacemi sdružujícími OZP, problémy při shánění vhodných kandidátů na volná místa 
z řad OZP - téma projektu vítá - očekává, že výstupem projektu bude přehledný manuál 
o zaměstnávání OZP, který poskytne i informace nad rámec toho, co je běžně dostupné na 
internetu. 

 Česká pošta s.p. (Jiří Čermák) – oblast rozvoje lidských zdrojů - Česká pošta nemá nijak 
hluboce propracovanou politiku společenské odpovědnosti firem, problematikou 
zaměstnávání OZP se zajímají pouze do výše stanovené zákonem. Pro Českou poštu je toto 
téma velice zajímavé z hlediska změny legislativy. 

 Česká spořitelna (Lenka Štěpánová) – firma má oddělení řízení lidských zdrojů, má velké 
oddělení CSR, organizace realizuje projekt Transition, projekt  Diversitas (rovné příležitosti) – 
což jsou projekty zaměřené na zaměstnávání OZP, dále realizují projekty zaměřené na 
zaměstnávání maminek - motivace organizace se neodvíjí od legislativních změn, ve vedení 
firmy mají několik manažerů se zdravotním postižením – nyní se chystají vytvořit kolekci 
příkladů dobré praxe z oblasti zaměstnávání OZP v jejich společnosti - ale i oni mají problémy 
získávat vhodné pracovníky z řad OZP. 

 IBM Česká republika, spol. s r.o. (Petr Šebek) – firma zaměstnává OZP, z jejich pohledu ale 
chybí kvalifikovaní uchazeči o zaměstnání z řad OZP na trhu práce. 
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 Manpower (Jitka Dvořáková) – agentura práce, se změnou legislativy přišly problémy – musí 
uchazeče (OZP) odmítat - cílem společnosti je spolupracovat v rámci projektu s cílem 
dosáhnout legislativních změn. 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (Jitka Jungmannová) – nemají problém se 
zaměstnáváním OZP. 

 Brano Group a.s. (Miloslava Večerková) – zaměstnávají občany s lehkým zdravotním 
postižením, tím že jsou průmyslový podnik, nemají možnost na dílnách najít vhodná místa 
pro OZP - oddělení CSR nemají - očekávají, že výstupem projektu bude přehledný manuál, jak 
získat a úspěšně zaměstnat pracovníky z řad OZP. 

2) Zaměření a cíl projektu „Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve 
vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“ 

Ing. Tomáš Sokolovský, koordinátor projektu představil v úvodu zaměření a cíle projektu SP CSR, proč 
projekt vznikl – cílem je, aby se problematika OZP stala součástí každodenních aktivit firem, a že 
dalším cílem je přispět k tomu, aby došlo v této oblasti ke změnám jak v oblasti legislativy, tak 
v oblasti motivace zaměstnavatelů i OZP. Koordinátor projektu také zmínil zkušenosti příjemce – 
koordinátora projektu s úspěšnou realizací jiných projektů. Dále seznámil účastníky s materiály 
vytvořenými v rámci projektu, které zúčastnění obdrželi. Jedná se o tyto materiály: 

 Přehled projektů realizovaných příjemcem a zaměřených na problematiku osob se 
zdravotním postižením, resp. ostatních znevýhodněných skupin na trhu práce; 

 Sociální pilíř CSR a zaměstnávání osob se zdravotním postižením (po 1. 1. 2012) aneb: 
Informační minimum pro orientaci v okruhu nástrojů ovlivňujících podmínky zaměstnávání 
OZP – stručné vysvětlení, co tento materiál obsahuje – je to mj. ukázka formy, kterou řešitelé 
projektu navrhují pro všechny podobné výstupy projektu – je na zástupcích podniků tuto 
formu schválit nebo navrhnout jinou; 

 Informační minimum pro zaměstnavatele z otevřeného trhu práce, kteří se rozhodnou 
zaměstnat osobu se zdravotním postižením; - opět ukázka vzorové osnovy základního 
informačního materiálu, na který bude následně navazovat obsáhlejší materiál Informační 
minimum o zaměstnávání osob s tělesným postižením; - příklad naplnění výše zmíněné 
osnovy konkrétním obsahem – v tomto případě pro problematiku zaměstnávání osob 
s tělesným postižením; 

 Návrh struktury manuálu pro zaměstnávání OZP; 

 Definiční vymezení 3 pilířů CSR - stručné vysvětlení obsahu a formy tohoto materiálu 
a případných přínosů pro personalisty (důraz kladen na informace o českých a zahraničních 
normách upravujících zavádění CSR do praxe, dále informace o cenách a dalších významných 
oceněních, které jsou každoročně vyhlašovány a udělovány v ČR a dále informace o Chartě 
diverzity. Vše v kontextu zaměstnávání OZP  

 
3) Zahraniční zkušenosti: 

Informace o zahraničních zkušenostech v oblasti CSR, a to především zkušenosti z Rakouska 
a Dánska. V rámci projektu budou vypracovány rakouským a dánským partnerem manuály 
zaměřující se na SP CSR a zaměstnávání OZP v jejich zemích.  

Ostatní zahraniční materiály, které se zabývají problematikou CSR a byly shromážděny 
projektovým partnerstvím, budou selektivně přeloženy do češtiny a uveřejněny na webových 
stránkách projektu www.spcsr.cz.   

 

http://www.spcsr.cz/
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4) Diskuse: 

Účastníci byli řešiteli projektu vyzváni ke konzultaci zejména následujících otázek týkajících se 
tvorby manuálu a dalších projektových výstupů: 

 Jaké informace představitelé zaměstnávání OZP dle předložené struktury postrádají; 

 Jaká forma výstupních produktů by představitelům zaměstnávání OZP vyhovovala. 

Cílem této diskuse bylo získat co nejvíce informací ke struktuře a obsahu materiálu.  

Zástupkyní České spořitelny (Lenka Štěpánová) bylo doporučeno, aby byl manuál co nejstručnější, 
barevně a marketingově zajímavý, přehledný. Na tomto závěru se shodli všichni přítomní 
zástupci firem.  

Řešiteli projektu bylo zdůrazněno, že jejich cílem je také personalistům pomoci aplikovat 
vytvořené materiály do firmy, posunout problematiku SP CSR na žebříčku hodnot firem, princip 
donucovací – tedy v podstatě negativní zaměnit za pozitivní přístup, motivující zaměstnavatele, 
aby zaměstnávání OZP bylo pro firmu přínosem. 

5) Diskuse k materiálu „Informační minimum pro zaměstnavatele z otevřeného trhu práce, kteří se 
rozhodnou zaměstnat osobu se zdravotním postižením“ 

 Bod 1 – připomínka: Chybí úřady práce (ÚP). 

 výsledek diskuse – doporučení: ÚP do materiálu uvádět pouze jako jednu z možností, která 
není příliš účinná – důvod: Po restrukturalizaci a personálních změnách, které na ÚP proběhly 
je cílem pracovníků ÚP zprostředkovat zaměstnání co největšímu počtu uchazečů. Proto 
posílají na pracovní pohovory OZP, které se na pracovní pozici nehodí nebo dokonce by ani 
nebyly schopny práci vykonávat.  

 pozn.: OZP při odpovědi na inzeráty o volných místech ve většině případů raději neuvádějí, že 
jsou OZP. 

 Na trhu práce je nedostatek OZP, které mají potřebný profil a zájem o práci. 

Na názoru, že na trhu práce je nedostatek vhodných OZP, které se ucházejí o práci, se shodla 
většina přítomných zástupců firem. V návaznosti na to začala diskuse, která měla tyto závěry: 

 Firmy by měly více spolupracovat s organizacemi, které sdružují OZP a se specializovanými 
agenturami; ty by na druhé straně měly více rozumět potřebám a požadavkům volného trhu 
práce. 

 Při hledání vhodného kandidáta (OZP) na pracovní místo by měl být k dispozici asistent 
či poradce z druhé strany – tzn., ze strany organizace, která OZP sdružuje. Asistent či poradce 
by mohl být také přítomen při pracovním pohovoru.  

 Bylo by vhodné proškolit „recruitery“ firem v komunikaci s OZP. A to nejen osobní, 
ale i písemné. Ta bývá u některých druhů postižení komplikovanější než osobní kontakt. Což 
ale vůbec nesouvisí s intelektem nebo profesními schopnostmi OZP.  

Řešitelé projektu přítomné ujistili, že v manuálu, který vznikne, budou kontakty na patřičné 
organizace OZP a další subjekty, které v této oblasti působí. Budou to prověřené živé kontakty. 
Tzn., že řešitelé projektu zajistí, aby tyto organizace uvedené v materiálu s firmami 
spolupracovaly. 
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Ing. Zdeňkou Telnarovou, Ph.D. z Ostravské univerzity byli účastníci informování o zřizování center 
pro studenty se speciálními potřebami na VŠ. VŠ evidují studenty (OZP). Firmy se proto mohou 
obracet také na školy, pokud hledají a chtějí zaměstnat OZP s VŠ vzděláním.  

Koordinátor projektu CVIV upozornil, že je schopen nabídnout firmám akreditovaný a v praxi 
ověřený kurz diverzitní komunikace s OZP zaměřený na problematiku uplatnění OZP na trhu práce. 
Tento kurz je vhodný pro recruitery, pro manažery, kteří mají na starosti výběr vhodných 
uchazečů na konkrétní pracovní pozice i pro budoucí nadřízené a spolupracovníky OZP.   

6) Závěr: 

Z pohledu řešitelů projektu byly jednotlivé firmy dobře vybrány, a to vzhledem k odlišnosti jak ve 
struktuře, tak zaměření organizací (např. Brano Group – průmyslový podnik, který nemá mnoho 
možností pro zaměstnání OZP – oproti tomu Česká spořitelna, která má se zaměstnáváním OZP 
bohaté zkušenosti, apod.)  

Po vytvoření 1. verze manuálu očekávají řešitelé projektu další spolupráci se zástupci firem – tzn., 
že se uskuteční další komunikace a schůzka. Alternativně by osobní setkání mohlo být operativně 
nahrazeno Skypekonferencí. Pro tato jednání je nutno již konkretizovat okruh témat a zaslat 
podklady předem – zvýšit jejich efektivnost.  

 

 

Přílohy: 

1) Prezenční listina 

 


