PRŮVODCE
SOCIÁLNÍ
PROBLEMATIKOU
PRO PACIENTY
se zrakovým postižením

Životní minimum
Je naší snahou pomoci právě vám, pacientům se
zrakovým postižením, vyznat se v sociálním systému
České republiky a najít v něm možnosti podpory,
které vám usnadní život. Právě proto vznikla publikace
„Průvodce sociální problematikou“.
O zrakovém postižení hovoříme tehdy, pokud vada zraku
ovlivňuje běžný život a není možné ji korigovat použitím
brýlí.
Vyznat se v sociálním systému a orientovat se
v zákonech a paragrafech může být někdy obtížné.
Naše příručka vám přináší odpovědi na řadu důležitých
otázek: kdo a za jakých podmínek má nárok na invalidní
důchod, kde o něj může žádat, kdo rozhoduje o různých
příspěvcích, jaké dokumenty a tiskopisy žadatel
potřebuje. Jsou tu i popsány sociální služby, které může
osoba se zdravotním postižením využít. Nechybí ani
informace o průkazu osoby se zdravotním postižením
nebo dávkách pomoci v hmotné nouzi.
Doufám, že vám tato příručka přinese praktické rady
a ulehčí život s vaší nemocí.
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– Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice
peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních
osobních potřeb.
– Životní minimum je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb.,
o životním a existenčním minimu.
– Hlavní využití životního a existenčního minima je v zákoně č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Životní minimum
plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako
sociálněochranný prvek. Vedle životního minima je z důvodu
větší motivace zaveden pro dospělé osoby v hmotné nouzi
institut existenčního minima.
Životní minimum je součtem všech částek životního
minima jednotlivých členů domácnosti.
Částky životního minima
pro jednotlivce

3 410 Kč

pro první dospělou osobu v domácnosti

3 140 Kč

pro druhou a další dospělou osobu
v domácnosti

2 830 Kč

pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let

1 740 Kč

pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let

2 140 Kč

pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let

2 450 Kč

Společně posuzované osoby pro výpočet životního
minima:

Zákon o sociálních službách

• rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
• manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu
(registrovaní partneři),
• rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti
s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
• jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí,
že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své
potřeby.

Posuzování stupně závislosti dle
metodiky Mezinárodní klasifikace
funkčních schopností a disability

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se
přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání,
zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby),
zdržují mimo byt.

10 domén běžného života
Hodnotí se 10 posuzovaných domén běžného života:
mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání
a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče
o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost.
Nově se tento posudek také používá pro příspěvek na mobilitu,
příspěvek na zvláštní pomůcku a mimořádné výhody – TP, ZTP,
ZTP/P.
Sociální pracovník v textu záznamu ze sociálního šetření pro
účely řízení o příspěvku na péči u jednotlivých okruhů uvede
signifikantní skutečnosti a vychází ze srovnání žadatele
s jeho vrstevníky v přirozeném sociálním prostředí.
Žádost o příspěvek na péči je nutné podat u úřadu práce podle
trvalého pobytu žadatele. Výše příspěvku na péči je závislá na
věku a stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Pohybuje
se od 880 Kč měsíčně do 19 000 Kč měsíčně. Následující
tabulka zahrnuje přehled měsíční výše dávky podle stupně
závislosti a podle dosaženého věku.
Výše příspěvku na péči u osob starších 18 let:
Stupeň závislosti
I. (lehká závislost)
II. (středně těžká závislost)
III. (těžká závislost)
IV. (úplná závislost)

Měsíční částka v Kč
880
4 400
12 800
19 200

Průkaz osoby se zdravotním
postižením a příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu i průkazy osob se zdravotním postižením
upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám
se zrakovým postižením, v platném znění. Uvedený zákon
rozlišuje tři typy průkazů označené symbolem „TP“, „ZTP“
a „ZTP/P“.
Osoby se zrakovým postižením nemají nárok na nejnižší
typ průkazu. Vzniká jim však nárok na vyšší stupně průkazů
označené symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, které jsou spojeny
s řadou výhod.
Nárok na příspěvek na mobilitu souvisí přímo s nárokem na
průkaz osoby se zdravotním postižením. Na příspěvek na
mobilitu má nárok osoba starší 1 roku, která má nárok na
průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem
„ZTP“ nebo „ZTP/P“, opakovaně se v kalendářním měsíci za
úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány
pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách.
Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením i žádost
o příspěvek na mobilitu vyřizují úřady práce podle trvalého
pobytu žadatele.
Současně se žádostí o průkaz osoby se zdravotním postižením
je vhodné podat také žádost o příspěvek na mobilitu.
Následující tabulka zahrnuje výhody pro osoby se zrakovým
postižením spojené s průkazy ZTP a ZTP/P.

Výhody pro osoby se zrakovým postižením spojené
s průkazy ZTP a ZTP/P
Vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních
prostředcích hromadné dopravy (kromě míst s místenkou)
Přednost při osobním projednávání, vyžaduje-li jednání
delší čekání, zejména stání (kromě nákupu v obchodech,
placených služeb a zdravotnických zařízení)
Bezplatná doprava MHD (tramvaje, trolejbusy, autobusy,
metro)
Sleva 75 % ve vnitrostátní přepravě v 2. třídě osobního vlaku
a rychlíku a v autobusech
Bezplatná doprava průvodce v MHD a vnitrostátní dopravě
Bezplatná doprava vodicího psa
Průkaz slouží jako dálniční známka
Osvobození od správního poplatku za ověření podpisu
Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku
Osvobození od poplatků za psa
Vydání euroklíče platného v EU (jde o upravený univerzální
klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu
a orientace k otevření veřejných WC, výtahů, schodišťových
plošin apod.) – distributory jsou Národní rada osob se
zdravotním postižením a Svaz tělesně postižených

Zákon o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením
1) Příspěvek na mobilitu
– opakující se dávka v jednotné výši 550 Kč/1 měsíc
– určena pro osoby, které nejsou schopny zvládat základní
životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace
– platí zde podmínka opakované dopravy (škola, lékař,
zaměstnání atd.)
– vyloučeny jsou některé pobytové služby

2) Příspěvek na zvláštní pomůcku

– průkazy osob se zdravotním postižením (ZTP, ZTP/P)

§

Zvláštní pomůcky

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku vyřizují
úřady práce podle trvalého pobytu žadatele.

Přiznávání příspěvků na zvláštní pomůcky je upraveno zákonem
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů.
Příloha k uvedenému zákonu
podrobně popisuje zdravotní stavy
odůvodňující přiznání příspěvku na
zvláštní pomůcku i zdravotní stavy,
které přiznání vylučují.
Žádost o příspěvek na zvláštní
pomůcku vyřizují úřady práce podle
trvalého pobytu žadatele.
Následující tabulka zahrnuje typy
zrakového postižení a přehled
zvláštních pomůcek, které mohou
být u těchto postižení přiznány.

Zrakové
postižení
Těžká
slabozrakost obou
očí, zraková ostrost
s optimální korekcí
v intervalu 3/60
(0,05) – lepší než
1/60 (0,02)

Úplná nevidomost
obou očí, ztráta
zraku zahrnující
stavy od naprosté
ztráty světlocitu
až po zachování
světlocitu s chybnou
světelnou projekcí

Zvláštní pomůcky
• diktafon
• kamerová zvětšovací lupa
• digitální zvětšovací lupa

• kalkulátor s hlasovým výstupem
• digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým
výstupem nebo braillským displejem
• speciální programové vybavení pro zrakově postižené
• elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené
a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky,
vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků,
pomůcky na zachytávání vysokých překážek
• multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro
zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo
mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí,
ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními
funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené
• měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým
výstupem
• vodicí pes
• psací stroj pro nevidomé
• popisovací kleště pro nevidomé
• indikátor barev pro nevidomé
• braillský displej pro nevidomé
• tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé
• hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé
• digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem
• diktafon

Pokud jde o výši příspěvku na zvláštní pomůcku, zákon rozlišuje,
zda jde o pomůcku v ceně do 10 000 Kč, nebo přesahující tuto
částku. Obecně je stanovena 10% spoluúčast osoby se zdravotním
postižením na ceně pomůcky, nejméně 1 000 Kč.
Maximální výše příspěvku je 350 000 Kč (400 000 Kč v případě
pomůcky schodišťová plošina).

Zrakové
postižení
Praktická
nevidomost obou
očí, zraková ostrost
s optimální korekcí
v intervalu 1/60
(0,02) – světlocit
s jistou projekcí nebo
omezení zorného
pole do 5–10° od
bodu fixace, bez
omezení zrakové
ostrosti

Ztráta jednoho
oka nebo ztráta
visu jednoho oka
se závažnější
poruchou
zrakových funkcí
na druhém oku,
visus vidoucího oka
roven nebo horší
než 6/60 (0,10) nebo
koncentrické zúžení
zorného pole do 45°
od bodu fixace.

Zvláštní pomůcky
• kalkulátor s hlasovým výstupem
• digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem
nebo braillským displejem
• speciální programové vybavení pro zrakově postižené
• elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené
a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky,
vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků,
pomůcky na zachytávání vysokých překážek
• multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově
postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní
telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené
mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či
příslušenstvím pro zrakově postižené
• měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým
výstupem
• vodicí pes
• psací stroj pro nevidomé
• popisovací kleště pro nevidomé
• indikátor barev pro nevidomé
• braillský displej pro nevidomé
• tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé
• hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé
• digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem
• diktafon
• kamerová zvětšovací lupa
• digitální zvětšovací lupa
• kalkulátor s hlasovým výstupem
• digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem
nebo braillským displejem
• speciální programové vybavení pro zrakově postižené
• elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené
a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky,
vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků,
pomůcky na zachytávání vysokých překážek
• multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově
postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní
telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené
mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či
příslušenstvím pro zrakově postižené
• měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým
výstupem
• kamerová zvětšovací lupa
• digitální zvětšovací lupa

Státní sociální podpora
Systém státní sociální podpory je upraven zákonem o státní
sociální podpoře, podle něhož se poskytují následující dávky:
– přídavek na dítě,
– rodičovský příspěvek,
– příspěvek na bydlení,
– porodné,
– pohřebné.
O dávkách rozhodují a vyplácejí je krajské pobočky ÚP ČR.

Přídavky na dítě
Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, jestliže
rozhodný (čistý) příjem v rodině je nižší než 2,7násobek
životního minima rodiny.
Pokud některá ze společně posuzovaných osob má v každém
kalendářním měsíci rozhodného období příjem
a. ze závislé činnosti alespoň ve výši částky životního minima
jednotlivce,
b. ze samostatné činnosti,
c. z dávek nemocenského pojištění,
d. z dávek důchodového pojištění,
e. z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
f. z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, nebo
g. z rodičovského příspěvku, pokud je poskytován
po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství, náleží
nezaopatřenému dítěti přídavek na dítě ve zvýšené výměře.
Věk nezaopatřeného
dítěte
0–6 let
6–15 let
15–26 let

Základní výměra
přídavku na dítě
500 Kč
610 Kč
700 Kč

Zvýšená výměra
přídavku na dítě
800 Kč
910 Kč
1 000 Kč

Rodičovský příspěvek

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý
kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě,
které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky
300 000 Kč, nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. V případě,
že nejmladším dítětem v rodině jsou 2 a více dětí narozených
současně, má rodič nárok až na vyčerpání celkové částky
450 000 Kč.
Rodič může volit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku.
Pro volbu měsíční výše rodičovského příspěvku je rozhodující
výše denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité
pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti
s porodem nebo převzetím dítěte, pokud lze alespoň jednomu
z rodičů stanovit. Volbu výše rodičovského příspěvku je možno
měnit jednu za tři měsíce.

Příspěvek na bydlení
Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám
a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok má vlastník nebo
nájemce přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 %
(v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení
a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než
příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Porodné
Touto dávkou se rodině jednorázově přispívá na náklady
související s narozením prvního a druhého dítěte. Nárok na
porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která
v kalendářním čtvrtletí předcházejícím
narození dítěte musí být nižší než
2,7násobek životního minima rodiny.
Výše porodného činí 13 000 Kč na
první živě narozené dítě a 10 000 Kč
na druhé dítě.

Pohřebné

Co je to hmotná nouze?

Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb
nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte.
Platí, že zemřelý musel mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území
ČR ve smyslu zákona o státní sociální podpoře.
Výše pohřebného činí 5 000 Kč.

Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné
příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují
uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě
přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže
z objektivních důvodů zvýšit (uplatněním nároků a pohledávek,
prodejem nebo jiným využitím majetku), a vyřešit tak svoji
nelehkou situaci vlastním přičiněním.

Jak se posuzuje zdravotní stav pro účely státní
sociální podpory?
Nepříznivý zdravotní stav nemá v nárocích na dávky státní
sociální podpory významnější vliv. Důležitou kategorií zákona
o státní sociální podpoře je nezaopatřené dítě. Skutečnost,
zda se dítě nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání
nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
posuzují a potvrzují ošetřující lékaři. V těchto případech jde
obvykle o nepříznivý zdravotní stav, který trvá několik týdnů
nebo měsíců, jako např. léčení úrazů, vážnějších infekčních
nemocí, stavy po závažnějších operacích aj. Adekvátní léčba
zpravidla zdravotní stav upraví a stabilizuje. Dlouhodobě
nepříznivý zdravotní stav, kvůli kterému dítě nemůže vykonávat
soustavnou výdělečnou činnost, posuzuje lékařská posudková
služba (LPS).
Může jít například o léčení nádorového onemocnění, opakované
závažné operace, léčbu rozsáhlých popálenin, těžké úrazy s
náročným léčením apod.

Pomoc v hmotné nouzi
Podmínky stanovuje zákon o pomoci v hmotné nouzi, který
vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením
základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Napomáhá
řešení některých nárazových životních situací. Každý má
nárok na poskytnutí základních informací, které nejen řeší jeho
současnou situaci, ale i hmotné nouzi předcházejí. Součástí
pomoci je sociální práce s klienty.
O dávkách rozhodují a vyplácejí je krajské pobočky ÚP ČR.

– prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním
přičiněním,
– není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává
samostatnou výdělečnou činnost a není veden v evidenci
uchazečů o zaměstnání,
– je v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto
vztahů v rozhodném období příjem,
– je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných
důvodů odmítl vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo
účastnit se cíleného programu k řešení zaměstnání,
– nezískal nemocenské dávky nebo mu náleží ve snížené výši,
protože si přivodil pracovní neschopnost úmyslně,
– je osobou samostatně výdělečně činnou a jeho příjem po
odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky
živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění,
– za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených
s řádným plněním povinné školní docházky dostal sankci,
– nastoupil výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí
svobody nebo byl vzat do vazby.

Dávky a jejich výplata
Pomoc v hmotné nouzi obsahuje následující dávky:
– příspěvek na živobytí,
– doplatek na bydlení,
– mimořádná okamžitá pomoc.

Příspěvek na živobytí
Příspěvek na živobytí je základní dávka, která pomáhá osobě
či společně posuzovaným osobám při nedostatečném příjmu.
Nárok na příspěvek vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení
přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje jejich příjem částky
živobytí. Částka živobytí je stanovena pro každého individuálně,
a to na základě hodnocení jeho snahy a možností. Jednotlivé
částky živobytí osob se sčítají. Odvíjí se od existenčního
a životního minima.

Doplatek na bydlení
Je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními
příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní
sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na
bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po
zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb
s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala
osobě či rodině částka živobytí. Nárok na doplatek na bydlení
má vlastník bytu nebo jiná osoba, která užívá byt na základě
smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu.

Mimořádná okamžitá pomoc
Je to jednorázová dávka pomoci v hmotné nouzi. Nastane-li
některá z určitých situací opakovaně v průběhu kalendářního
roku, může být poskytnuta vícekrát. Mimořádná okamžitá
pomoc je určena lidem, kteří se ocitnou v situacích, jež musí
bezodkladně řešit.

Zákon stanoví šest takových situací:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nejsou plněny podmínky pro poskytnutí opakovaných
dávek (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení), ale
v případě neposkytnutí pomoci hrozí vážná újma na zdraví.
Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby
do výše existenčního minima (v případě nezaopatřeného
dítěte do životního minima).
Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma,
ekologická havárie, požár apod.). Dávku lze poskytnout
až do výše patnáctinásobku částky životního minima
jednotlivce, tj. až do výše 51 150 Kč.
Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje
spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení
duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněz.
Dávku lze poskytnout až do výše tohoto jednorázového
výdaje.
Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů
dlouhodobé potřeby. Dávku lze poskytnout až do výše
těchto výdajů, maximálně však v průběhu kalendářního
roku do výše desetinásobku částky životního minima
jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.
Nedostatek financí k uhrazení odůvodněných nákladů
souvisejících se vzděláním nebo se zájmovou činností
nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností
souvisejících s jejich sociálněprávní ochranou. Dávku lze
poskytnout až do výše těchto výdajů, maximálně však
v průběhu kalendářního roku do výše desetinásobku částky
životního minima jednotlivce, tj. až do částky 34 100 Kč.
Ohrožení sociálním vyloučením. Jde například o lidi vracející
se z vězení, z dětského domova a z pěstounské péče po
dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby chorobných
závislostí. Dávku lze poskytnout až do výše 1 000 Kč.
V průběhu roku může být poskytnuta opakovaně, součet
však nesmí překročit čtyřnásobek částky životního minima
jednotlivce, tj. maximálně částku 13 640 Kč.

Proč se vyplatí zaměstnávat
osoby s poruchou zraku
Tím, že firma zaměstná zdravotně postiženého člověka (dle
rozhodnutí posudkového lékaře), může ročně ušetřit několik set
tisíc korun!
Přijde vám to nemožné? Tak pojďme trochu počítat…
Pokud má firma zákonnou povinnost zaměstnat např. jednoho
člověka se zdravotním postižením a neučiní tak, má povinnost
odvést do státního rozpočtu „pokutu“ téměř 83 573 Kč nebo
nakoupit zboží či služby v režimu náhradního plnění v hodnotě
téměř 234 003 Kč bez DPH.
Pokud ale člověka zaměstná, může na něj od úřadu práce
získat například roční dotaci ve výši 48 000 Kč, příspěvek na
mzdu až 200 000 Kč, má nárok na slevu na dani z příjmu ve
výši až 60 000 Kč. Tedy suma sumárum: tím, že například
pacienta se střední slabozrakostí skutečně zaměstná,
může ročně ušetřit statisíce korun!

Legislativní úprava zaměstnávání OZP
Ústava ČR a Listina základních lidských práv
a svobod
Možná by vás to nenapadlo, ale Ústava nám zaručuje svobodu
a právo pracovat. Bohužel i v dnešní době si řada lidí myslí,
že pokud je někdo zdravotně postižený a pobírá například
invalidní důchod, nesmí pracovat a vydělávat si – jinak o tento
důchod přijde. Tak tomu ale není! A kde se o tom píše?

Ústava České republiky hlava I., článek 3
Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv
a svobod
Hlava první, Obecná ustanovení, článek 1
„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.
Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné,
nepromlčitelné a nezrušitelné.“
Kde najít jednoduše Ústavu ČR a Listinu základních práv
a svobod? Na stránkách www.zakonyprolidi.cz

Zákon o důchodovém pojištění

Základním kritériem pro posouzení zdravotního stavu
a přidělení vybraného stupně invalidity je u člověka se
zdravotním postižením procentní míra poklesu schopnosti
vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.
Rozhodnutí o přidělení stupně invalidity neznamená, že je tento
člověk méně schopný. Toto rozhodnutí pro něj znamená určitou
ochranu na trhu práce. A to například v tom, že mu úřad práce
nesmí přidělit práci, která by ohrozila jeho zdravotní stav.

Víte, že se dříve pro označení osoby zdravotně
postižené (OZP) používal pojem „občan se
změněnou pracovní schopností“?
Jaké známe kategorie?

Osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ)
tento člověk nepobírá žádný invalidní důchod; má onemocnění,
kvůli kterému má v jisté míře omezení vykonávat jakoukoli
profesi
Osoba uznaná invalidní v prvním stupni invalidity
35–49% pokles pracovní schopnosti
Osoba uznaná invalidní ve druhém stupni invalidity
50–69% pokles pracovní schopnosti
Osoba uznaná invalidní ve třetím stupni invalidity
70% pokles pracovní schopnosti (PID)

Postižení oka, očních adnex, zraku
Při hodnocení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující
zhodnocení kvality vidění podle výsledků řady funkčních
zkoušek: zrakové ostrosti do dálky i do blízka, zorného pole,
citlivosti na kontrast, adaptace na tmu, barvocitu, oční motility.
Pro stanovení míry poklesu pracovní schopnosti je rozhodující
stupeň poškození zrakových funkcí a jeho dopad na kvalitu
vidění, schopnost čtení, schopnost práce do blízka, orientaci
v prostoru, přizpůsobivost měnícím se světelným podmínkám.
Pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti platí, že
poruchy vidění se vždy hodnotí s optimální korekcí.
Na příkladu slabozrakosti si ukažme, jak prováděcí vyhláška
vlastně vypadá a co ukazuje:
Položka

1

Druh zdravotního postižení
slabozrakost obou očí posudkové hledisko:
při stanovení míry poklesu pracovní
schopnosti je rozhodující postižení visu;
přitom je nutno přihlédnout i k případné
poruše barvocitu nebo poruše adaptace na
tmu

Míra poklesu
pracovní
schopnosti v %

1a

lehká slabozrakost obou očí

5–15

1b

střední slabozrakost obou očí,
zraková ostrost s optimální korekcí
v intervalu 6/36 (0,16) až lepší než 6/60(0,10)

25–30

1c

silná slabozrakost obou očí,
zraková ostrost s optimální korekcí
v intervalu 6/60 (0,10) až lepší než 3/60 (0,05)

35–40

1d
1e

těžká slabozrakost obou očí,
zraková ostrost s optimální korekcí
v intervalu 3/60 (0,05) až lepší než 1/60 (0,02)
těžká slabozrakost obou očí,
se závažným postižením intelektu nebo
sluchu na úrovni hluchoty

45–60
70–80

Nezbytným podkladem pro posouzení stupně závislosti je
sociální šetření. Podobně probíhá posuzování i v komisích
MPSV, které dostávají posudkový spis OSSZ a často i kompletní
zdravotnickou dokumentaci od praktického lékaře. Na rozdíl od
OSSZ ale posudková komise MPSV, ve které je kromě předsedy
a tajemníka vždy ještě alespoň jeden přísedící odborný lékař,
přijímá závěr komisionálně.

Musí posuzovaný spolupracovat s LPS?

Posuzování zdravotního stavu
Kdo posuzuje?
Zdravotní stav posuzují posudkoví lékaři okresní správy sociálního
zabezpečení (OSSZ). Posudky tvoří podklady pro rozhodování
správního orgánu prvního stupně (ÚP ČR) zejména o příspěvku
na péči, příspěvku na zvláštní pomůcku nebo o průkazu osoby
se zdravotním postižením. Posudky lékařů OSSZ o zdravotním
stavu, pracovní neschopnosti a invaliditě tvoří jeden z podkladů
pro rozhodování České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)
o nároku na invalidní důchod a posudky o nabytí pracovní
schopnosti pro rozhodnutí orgánu nemocenského pojištění
o výplatě nemocenského po uplynutí podpůrčí doby.
Po případném odvolání posuzují zdravotní stav posudkové
komise Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Jak posouzení probíhá v praxi?
Ošetřující lékař vyplní tiskopis, z něj pak vycházejí lékaři na
OSSZ. Pokud potřebují další podklady, mohou si je vyžádat od
poskytovatele zdravotních služeb (jde např. o lékařské nálezy
o provedených vyšetřeních posuzovaného). Mohou požádat
i o nové vyšetření dotyčného. Poskytovatelé zdravotních
služeb mají v tomto směru vůči lékařské posudkové službě
(LPS – orgánu sociálního zabezpečení) řadu zákonem
uložených povinností. Posuzovanou osobu lze rovněž přizvat
k projednávání na OSSZ. Pokud o takovou účast posuzovaný
požádá, musí lékař na OSSZ vyhovět.

Posuzovaný musí s LPS spolupracovat v rámci povinností,
které ukládají jednotlivé zákony. Pokud ho vyzvou, musí se
podrobit vyšetření svého zdravotního stavu (např. přímo
lékařem LPS anebo u určeného poskytovatele zdravotních
služeb).

Zákon o daních z příjmů
Slevy na dani z příjmů pro zaměstnavatele
18 000 Kč/1 rok na jednoho zaměstnance v 1. a 2. stupni
invalidity
60 000 Kč/1 rok na jednoho zaměstnance ve 3. stupni invalidity
Slevy na dani z příjmů pro osoby se zdravotním postižením,
které pracují
2 520 Kč/1 rok na 1. a 2. stupeň invalidity
5 040 Kč/1 rok na 3. stupeň invalidity
Držitel průkazu ZTP/P má slevu na dani z příjmu ve výši 16 140 Kč.

Příspěvky dle zákona o zaměstnanosti
Víte, že když firma zaměstná člověka ve 3. stupni invalidity, je
to z pohledu zákona stejné, jako by zaměstnala 3 osoby se
zdravotním postižením v nižším stupni invalidity?
Otevřený trh práce
Běžný zaměstnavatel. Má ale povinnost zaměstnávat povinný
podíl OZP, a to ve výši 4 % z přepočteného počtu zaměstnanců
firmy. Osoby ve 3. stupni invalidity se započítávají do celkového
počtu OZP 3×.

Chráněný trh práce
• Osoba zdravotně postižená podnikající jako OSVČ
• Uznaný zaměstnavatel – zaměstnavatel zaměstnávající
nad 50 % OZP (uznává spádový úřad práce)
Oba typy těchto subjektů mohou poskytnout tzv. náhradní plnění.
Co má dělat firma, která má povinnost zaměstnat OZP, ale
nikoho nezaměstnává?
– Zaplatit odvod ve výši 2,5násobku průměrné mzdy ve
sledovaném roce za každou chybějící OZP
Tento odvod nejde bohužel celý do sociálního systému České
republiky, ale do státního rozpočtu. Tudíž nepodpoří například
ty, kteří nemohou kvůli svému postižení pracovat.
Příklad – průměrná mzda za rok 2019 byla
33 429 Kč → 83 573 Kč ročně za jednu OZP)
Odvod do státního
rozpočtu v Kč

Počet zaměstnanců

Povinný podíl OZP

50

2

167 146

200

8

668 584

1 000

40

3 342 920

5 000

200

16 714 600

– Nakoupit zboží nebo služby (tzv. náhradní plnění) od uznaných
zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců
se zdravotním postižením, a to ve výši 7násobku průměrné mzdy
ve sledovaném roce za každou chybějící OZP
Víte, že chráněné pracovní dílny již ze zákona neexistují?
Transformovaly se do chráněných pracovních míst, kterými
se z více než 50 % z celkového počtu zaměstnanců vymezuje
chráněný pracovní trh.

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se
zdravotním postižením a úhradu provozních nákladů
Chráněné pracovní místo je pracovní místo zřízené
zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na
základě písemné dohody s Úřadem práce ČR. Na zřízení
chráněného pracovního místa 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.

Chráněný trh práce a uznaný zaměstnavatel
Chráněný trh práce tvoří zaměstnavatelé, se kterými uzavřel
písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na
chráněném trhu práce úřad práce a kteří zaměstnávají více
než 50 % osob se zdravotním postižením.
Uznaným zaměstnavatelům náleží příspěvek na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném
trhu práce ve výši 12 800 Kč (u osob zdravotně znevýhodněných
5 000 Kč), přičemž k tomuto příspěvku zaměstnavateli náleží
také paušální částka 1 000 Kč měsíčně na náklady vynaložené
na zaměstnávání osoby se zdravotním postižením.

Společensky účelná pracovní místa
Cílem poskytnutí příspěvku na zřízení nebo vyhrazení
společensky účelného pracovního místa (SÚPM) je obsazení
míst uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit jiným
způsobem pracovní umístění, včetně zahájení samostatné
výdělečné činnosti uchazečem.

SÚPM se rozumí: pracovní místo, které zaměstnavatel zřizuje
nebo vyhrazuje na základě písemné dohody s úřadem práce
(ÚP) na dobu sjednanou v dohodě a je obsazováno uchazeči
evidovanými ÚP, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní
uplatnění, nově zřízené pracovní místo pro uchazeče
o zaměstnání evidovaného ÚP, který začne vykonávat
samostatnou výdělečnou činnost (SÚPM-SVČ).
Na příspěvek k úhradě nákladů při zřízení nebo vyhrazení SÚPM
není právní nárok. ÚP jej může poskytnout ve formě:
a.
b.
c.
d.

návratného příspěvku,
příspěvku na úhradu úroků z úvěrů,
jiného účelově určeného příspěvku,
částečné nebo plné úhrady vyplacených mzdových nákladů,
včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku
na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné
zdravotní pojištění.

Příspěvek je poskytován po dobu maximálně 12 měsíců,
zaměstnavatel o něj žádá příslušnou krajskou pobočku ÚP,
u níž jsou vedeni uchazeči o zaměstnání, kteří mají být umístěni
na zřízená či vyhrazená pracovní místa.
Cílem poskytnutí příspěvku na zřízení nebo vyhrazení SÚPM
je obsazení míst uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit
jiným způsobem pracovní umístění, včetně zahájení samostatné
výdělečné činnosti uchazečem.

Společensky účelná pracovní místa – SVČ
Uchazeči o zaměstnání může ÚP poskytnout příspěvek na
zřízení společensky účelného pracovního místa, které uchazeč
o zaměstnání pro sebe zřídí za účelem zahájení samostatně
výdělečné činnosti (SVČ).
O příspěvek je nutné požádat příslušnou krajskou pobočku
ÚP. V případě kladného vyřízení je s uchazečem o zaměstnání
uzavřena dohoda, na jejímž základě bude uchazeči poskytnut
příspěvek. Příspěvek je určen na nákup vybavení souvisejícího
se zřízením pracovního místa.

V dohodě se dále sjednává datum, od kterého se uchazeč
o zaměstnání zavazuje SVČ zahájit, tzn. ukončení evidence
na ÚP a přihlášení se jako OSVČ na příslušné okresní správě
sociálního zabezpečení. Rovněž je v dohodě sjednána doba,
do které je uchazeč o zaměstnání, resp. OSVČ povinen provést
vyúčtování.

Příprava k práci
Formou přípravy k práci je osoba se zdravotním postižením
zapracovávána na vhodné pracovní místo. Získá znalosti,
dovednosti a návyky nutné pro výkon zvoleného zaměstnání
nebo jiné výdělečné činnosti. Příprava k práci může trvat
nejdéle 24 měsíců a provádí se:
– na pracovištích zaměstnavatele (i s podporou asistenta),
– na chráněných pracovních místech právnické nebo
fyzické osoby,
– ve vzdělávacích zařízeních.
O přípravě k práci uzavírá ÚP ČR s osobou se zdravotním
postižením písemnou dohodu.
Dotyčnému přitom náleží (pokud nepobírá dávky
nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu nebo
náhradu mzdy) po dobu účasti na přípravě k práci podpora
při rekvalifikaci, a to i v případě, že není veden v evidenci
uchazečů o zaměstnání. Podpora při rekvalifikaci činí 60 %
z průměrného měsíčního čistého výdělku. Náklady spojené
s prováděním přípravy k práci hradí ÚP ČR.

Rekvalifikace
Jednou z forem pracovní rehabilitace jsou specializované
rekvalifikační kurzy pro osoby se zdravotním postižením.
Po dobu konání těchto kurzů náleží dotyčnému (pokud
nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod
nebo mzdu nebo náhradu mzdy) podpora při rekvalifikaci, a to
i v případě, že není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Podpora při rekvalifikaci činí 60 % z průměrného měsíčního
čistého výdělku. Náklady rekvalifikace hradí ÚP ČR.

Jak si mohu jako člověk se zdravotním postižením
najít dobrou práci?
Hledejte práci na bezplatných webových stránkách určených
výhradně zaměstnavatelům, kteří se zajímají o zaměstnávání
lidí se zdravotním postižením.
Jsou jimi například www.prace.cz nebo stránky neziskových
a pacientských organizací.
Na portál www.prace.cz do sekce Práce OZP dokonce můžete
vložit svůj životopis, který po vložení inzerátu obdrží každý
zaměstnavatel, který poptává pozici, na kterou splňujete
kritéria.
Stejně tak zde najdete rady jak psát životopis nebo máte
možnost využít odborných, například právních poraden.
Využijte i možností konzultací se svým úřadem práce nebo
s organizací Revenium (www.revenium.cz).

Sociální služby
Jaké sociální služby mohou využívat osoby se
zdravotním postižením?
Sociální poradenství
Radí lidem, jak řešit jejich nepříznivou situaci. Je základní činností
při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé ji
musí zajistit vždy. Základní sociální poradenství o možnostech
řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení je vždy
bezplatné. Odborné poradenství se zaměřuje na potřeby
jednotlivých okruhů skupin lidí v občanských, manželských
a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, pro osoby se
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů
a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických
zařízeních hospicového typu. Zahrnuje též sociální práci s lidmi,
jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
Osobní asistence
Terénní služba poskytovaná lidem, kteří mají sníženou
soběstačnost kvůli věku, chronickému onemocnění nebo
zdravotnímu postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné
osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení,
v přirozeném sociálním prostředí a při činnostech, které
dotyčný potřebuje.
Pečovatelská služba
Terénní nebo ambulantní služba poskytovaná těm, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění či zdravotního postižení. Dále je určena rodinám
s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba
se poskytuje v určeném čase v domácnostech a v zařízeních
sociálních služeb.
Průvodcovské a předčitatelské služby
Terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám, které
mají kvůli věku nebo zdravotnímu postižení sníženy schopnosti
v oblasti orientace nebo komunikace. Průvodci a předčitatelé
pomáhají osobám vyřídit jejich záležitosti.

Podpora samostatného bydlení
Terénní služba určená těm, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění,
včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby.
Odlehčovací služby
Terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované
lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí. Cílem je umožnit pečovatelům nezbytný
odpočinek.
Centra denních služeb
Poskytují se zde ambulantní služby lidem, kteří mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení a jejich situace vyžaduje pomoc jiné
osoby. Jedná se například o pomoc při osobní hygieně,
poskytnutí stravy, vzdělávací činnosti atd.
Denní stacionáře
Zde se poskytují ambulantní služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního
postižení, a lidem s chronickým duševním onemocněním,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Týdenní stacionáře
Poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení,
a lidem s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V nich se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Chráněné bydlení
Pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost kvůli zdravotnímu postižení nebo chronickému
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby. Má formu skupinového, popřípadě
individuálního bydlení.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Ambulantní, případně terénní služby poskytované osobám
v důchodovém věku nebo se zdravotním postižením, kterým
hrozí sociální vyloučení.
Sociálně terapeutické dílny
Ambulantní služby poskytované osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které kvůli tomu
nejsou umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce.
Dlouhodobě a pravidelně podporují zdokonalování
pracovních návyků a dovedností.
Tísňová péče
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje
nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace
s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení
zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich
zdravotního stavu nebo schopností.

Jak je to s dotacemi na sociální služby?

Dotace ze státního rozpočtu financuje běžné výdaje, které
souvisejí s poskytováním služeb. Dotace se poskytuje
registrovaným poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou
zahrnuti do krajské nebo celostátní sítě sociálních služeb.

Kde jsou kontakty na poskytovatele sociálních
služeb?

Kontakty najdete ve veřejném registru poskytovatelů sociálních
služeb na stránkách http://iregistr.mpsv.cz.

POUŽITÉ ZKRATKY

MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
ÚP ČR – Úřad práce České republiky
ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení
OSSZ – Okresní správa sociálního zabezpečení
LPS – Lékařská posudková služba
OZP – Osoba se zdravotním postižením
OSVČ – Osoba samostatně výdělečně činná

PRÁVNÍ PŘEDPISY

Informace uvedené v této příručce jsou výtahem a vysvětlením
právních předpisů, které se k sociálnímu systému a trhu práce
v kontextu s osobami se zdravotním postižením vztahují.
Pro úplnost uvádíme také čísla a přesné názvy zákonů,
vždy je samozřejmě třeba řídit se zněním pozdějších předpisů.
• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
• Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
• Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
• Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení
• Vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon
o důchodovém pojištění
• Vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o pomoci v hmotné nouzi
• Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona o sociálních službách
• Vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví procentní míra
poklesu pracovní schopnosti a náležitosti posudku o invaliditě
a upravuje posuzování pracovní schopnosti pro účely
invalidity (vyhláška o posuzování invalidity)
• Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
• Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním
postižením

KONTAKTY
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
tel.: +420 221 921 111, fax: +420 224 918 391
e-mail: posta@mpsv.cz
web: http://www.portal.mpsv.cz/sz, http://www.mpsv.cz
Česká správa sociálního zabezpečení
Křížová 25, 225 01 Praha 5
tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860
e-mail: posta@cssz.cz
web: http://www.cssz.cz
Úřad práce ČR
Seznam krajských poboček ÚP ČR včetně potřebných
kontaktů najdete na integrovaném portálu MPSV na adrese
http://portal.mpsv.cz/sz/local
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Přehled obecních úřadů obcí s rozšířenou působností včetně
potřebných kontaktů najdete na stránkách Ministerstva vnitra
na adrese http://aplikace.mvcr.cz/adresa/index.html.
Revenium, z. s.
www.revenium.cz, www.inspirante.cz
Tyflocentra
http://www.tyflocentrum.cz
Pečovatelský dům pro nevidomé
https://palata.cz
Tyfloservis
http://www.tyfloservis.cz
Národní rada osob se zdravotním postižením
Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
www.nrzp.cz

Informace obsažené v této brožuře byly aktuální ke dni zpracování,
tj. 10. listopadu 2020, a mohly být od tohoto data upraveny nebo změněny.
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Novartis s. r. o.
Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4
tel: +420 225 775 111
info.cz@novartis.com
www.novartis.cz

