
 Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s., Revoluční 22/20, Chomutov www.aprcr.cz 
 
 

 

Otázky a odpovědi z panelové diskuse:  

1.) Může být OZP ve III. st. Invalidity, která má na posudku uvedeno: „není schopen výdělečné 

činnosti za zcela mimořádných podmínek“ zařazena do pracovní rehabilitace? 

 

Odpověď (J. Buba, GŘ ÚP ČR) – jedná se o již zrušený termín, který se na nových posudcích 

nevyskytuje. Posudek v tomto znění každopádně není překážkou pro zařazení do pracovní 

rehabilitace. Problém může nastat na straně zaměstnavatele (resp. jeho smluvního 

poskytovatele pracovně lékařských služeb), který nemusí s ohledem na výše uvedený posudek 

pracovní zařazení OZP doporučit (což ÚP ČR bohužel nemůže nijak ovlivnit)…   

 

2.) Podléhá nákup služeb v rámci pracovní rehabilitace ze strany ÚP ČR výběrovému 

(zadávacímu) řízení? 

 

Odpověď (P. Džambasov, APRČR): Jsem toho názoru, že ÚP ČR jakožto zabezpečovatel PR je 

veřejný zadavatel, který automaticky podléhá zákonu o veřejných zakázkách. Jako veřejný 

zadavatel je povinen vyhlašovat zadávací řízení na dodavatele u všech zakázek na nákup 

zboží či služeb, jejichž hodnota přesahuje částku 2 mil. Kč bez DPH. Nákup služeb v rámci PR 

se odlišuje od všech ostatních činností zabezpečovaných ÚP ČR v jednom podstatném bodě. 

Pracovní rehabilitaci iniciuje vždy žadatel o PR a tudíž zadavatel nemůže předvídat hodnotu 

ani druh služby, která bude (byť opakovaně) nakupována. V takovém případě se jednotlivé 

služby nesčítají (viz §13 odst. 8 ZVZ). Pracovní rehabilitace se tedy do částky 2 mil. Kč posuzuje 

jednotlivě jako zakázka malého rozsahu. Dle §18 odst. 5 platí pro zakázky malého rozsahu 

výjimka z působnosti zákona, kdy není veřejný zadavatel povinen zakázku zadávat v rámci 

zadávacího řízení (při respektování §6, tzn. zásady transparentnosti, rovného zacházení a 

zákazu diskriminace).   

 

3.) Vede Úřad práce ČR (potažmo GŘ ÚP ČR) statistiku podle jednotlivých forem pracovní 

rehabilitace? Vede taktéž statistiků výsledků PR? 

 

Odpověď (J. Buba, GŘ ÚP ČR): Ano, GŘ ÚP ČR vede statistiku počtu jednotlivých forem 

pracovních rehabilitací, které během roku proběhnou. Statistika není v tuto  chvíli veřejně 

dostupná. Převažuje především forma příprava k práci. Každá pracovní rehabilitace je 

ukončena závěrečným hodnocením, které se však nezpracovává do statistického přehledu. 

Klienti nemají povinnost hlásit nám po ukončení pracovní rehabilitace (resp. ukončení 

evidence na ÚP), zda PR splnil svůj účel například v podobě nástupu do zaměstnání (mohou 

dobrovolně ukončit evidenci, což se často děje například z důvodu stěhování). Pokud tedy 

někteří účastníci PR nastoupí následně do zaměstnání, nemusíme se to vždy dozvědět. 

Nicméně bychom podrobné informace samozřejmě vítali… 

 

Odpověď (P. Rücker, APRČR): Malý podnět a zkušenost z Německa. Zde vedou klienty PR 

v evidenci ještě ½ roku po ukončení pracovní rehabilitace a sledují, jaký vývoj klient 
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zaznamená… Otázka je, zda by se to dalo začlenit do praxe i u nás. Napadá mě například  

ČSSZ, která má určitě z pohledu správce sociálního pojištění přístup k informaci, zda klient 

pracuje ( je plátce sociálního pojištění) 

 

 

 

4.) Standardy kvality: 

 (J. Licek, Sociální agentura): V návaznosti na téma nákupu služeb vidím jako velmi důležité 

nastavit jednoznačně standardy kvality těchto služeb – obdobně jako je tomu v rámci 

sociálních služeb. Jako dlouholetý inspektor kvality sociálních služeb se přimlouvám za 

nastavení jasných a podrobných norem, které budou schopné prověřit kvalitu poskytovaných 

služeb. Nestačí pouhá evidence v katalogu poskytovatelů. Bylo by dobré, aby tuto kvalitu 

někdo ověřoval, hlídal a garantoval.  

5.) Sdílení příkladů dobré (špatné) praxe: 

(P. Džambasov, P. Rücker, APRCR): Pro systémové nastavení nástroje by bylo dobré sdílet mezi 

poskytovateli a zadavatelem (GŘ ÚP ČR) příklady dobré praxe, případně konkrétní příklady 

špatné praxe, tak aby mohla být co nejdříve přijata nápravná opatření. APRČR se nabízí jako 

nezávislá platforma mimo jiné právě pro sdílení a výměnu informací. Na webových stránkách 

www.aprcr.cz je k tomuto účelu zřízeno diskusní forum. Vaše podněty budeme konzultovat se 

zástupci zadavatele (např. s metodikem pro PR GŘ ÚP ČR a zástupci MPSV ČR). 

 

Odpověď (J. Buba, V. Nezvalová GŘ ÚP ČR; I. Vernerová, MPSV ČR): Tento postup 

podporujeme a vítáme. Všichni naši pracovníci (poradci pro PR) jsou pravidelně školeni. 

Bohužel může dojít při přenosu informací mezi klienty a poradci k určitým nejasnostem. 

Žádáme Vás tímto o součinnost a spolupráci. Podněty od Vás budeme rozhodně vždy řešit. 

Usilujeme o to, aby pracovní rehabilitace byla plně funkční nástroj sloužící potřebám OZP. 

Podporujeme činnost APRČR a budeme rádi, pokud se podaří pracovní rehabilitaci nastavit 

v duchu vzájemné spolupráce.  

 

http://www.aprcr.cz/

