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Nastavení spolupráce k řešení 
problematiky zaměstnávání OZP

• Na základě úpravy vnitřních řídících aktů Úřadu práce České
republiky se podařilo nastavit funkční spolupráci k řešení
problematiky zaměstnávání OZP. Do této spolupráce jsou zapojeny
útvary poradenství a dalšího vzdělávání, trhu práce,
zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti. Dále tyto
vnitřní akty řídící ustanovily na určených kontaktních pracovištích
pozici poradce pro pracovní rehabilitaci a na krajských
pracovištích pozici koordinátora zaměstnávání OZP.

• Vliv této úpravy se již projevil na počtu realizovaných pracovních
rehabilitací v roce 2015 – viz dále v prezentaci.



Spolupráce v rámci prostupného 
systému sociální a pracovní rehabilitace

• Cílem jednotlivých pracovišť Úřadu práce České republiky
je zintenzivnit, rozšířit a zkvalitnit spolupráci s poskytovateli
sociální rehabilitace a sociálně terapeutických dílen
dle Doporučeného postupu MPSV č. 1/2016 – na podporu
realizace prostupného systému sociální a pracovní rehabilitace
osob se zdravotním postižením. Dosud se tento cíl nepodařilo
naplnit ve všech regionech – je nezbytná aktivní spolupráce
poskytovatelů služeb sociální rehabilitace a sociálně
terapeutických dílen.



Počet pracovních rehabilitací za rok 2015

• Díky zintenzivnění činnosti se podařilo zvýšit počet realizovaných
pracovních rehabilitací oproti předchozímu roku.
V přibližně 80% případů se jednalo o přípravu k práci.
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Využívání ergodiganostických vyšetření

• V roce 2015 se uskutečnilo celkem 75 ergodiagnostických
vyšetření. Srovnání jednotlivých čtvrtletí:

• Cílem Úřadu práce České republiky je tento počet zvyšovat.
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Informovanost na portále MPSV

• V roce 2015 se podařilo rozšíření a sjednocení informací
na „krajských“ stránkách jednotlivých poboček Úřadu práce České
republiky.

• Na internetových stránkách jsou přímo dostupné kontaktní údaje
na jednotlivé poradce pro pracovní rehabilitaci.



Pozitivní motivace OZP a pracovní 
rehabilitace v rámci DPN

• Na základě změny dovětku posudků o invaliditě (posudek
již neobsahuje negativní dovětek „nadále není schopen výdělečné
činnosti za zcela mimořádných podmínek“), dojde k pozitivní
změně motivace OZP k zapojení do pracovní rehabilitace či přímo
na trhu práce.

• V průběhu podzimu 2015 byli praktičtí lékaři instruovaní Sekcí 7
MPSV a ČSSZ o možnosti doporučování pracovní rehabilitace
v rámci dočasné pracovní neschopnosti. Cílem tohoto opatření
je poskytnout pracovní rehabilitaci motivovaným klientům,
kterým může pomoci v setrvání na trhu práce ihned po ukončení
dlouhodobé pracovní neschopnosti. V současné době jsou
evidovány 3 žádosti o pracovní rehabilitaci v rámci dlouhodobé
pracovní neschopnosti.



Projekt ‐ personální posílení

• Jedním z výstupů jednání o reformě podpory zaměstnávání OZP
je připravovaný projektový záměr zaměřený na rozvoj systému
podpory zaměstnávání OZP na volném trhu práce.

• Klíčovou aktivitou projektu je také zlepšení personální situace
na Úřadu práce České republiky. Problematice OZP se nově bude
věnovat dalších 99 projektových zaměstnanců napříč celou
Českou republikou.



Spolupráce se zaměstnavateli 

• Na základě úpravy vnitřních řídících aktů se Úřad práce České
republiky snaží zlepšit spolupráci s potencionálními
zaměstnavateli OZP. Jedním z nástrojů je dotazník sloužící k popisu
pracovní pozice vhodné pro OZP (viz ukázka na dalším slidu).
Cílem dotazníku je vhodné popsání pracovního místa
zaměstnavatelem. Na základě tohoto popisu může proběhnout
cílené ergodiganostické vyšetření nebo může být rovnou
doporučen vhodný klient – potencionální pracovník.
Na tvorbě se podíleli doc. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.
a Ing. Karel Rychtář.





Spolupráce se zaměstnavateli 

• Jednotlivé pobočky Úřadu práce České republiky připravily
a uspořádaly burzu práce pro OZP. V roce 2015 a 2016 se jednalo
o následující pobočky:

• 27. 3. 2015 – Ústí nad Orlicí

• 11. 11. 2015 – Zlín

• 18. 3. 2016 – Ústí nad Orlicí

• 12. 4. 2016 – Rokycany (za spolupráce AZZP a NRZP)



Děkuji za pozornost


