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Připomínky NRZP ČR k návrhu nařízení vlády o maximální 

částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením na chráněném trhu práce 

 

 
NRZP ČR vznáší tuto zásadní připomínku: 

 

§ 2 „maximální částka příspěvku činí 14 600,- Kč. 

 

Odůvodnění: 
NRZP ČR nesouhlasí s návrhem na zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením na chráněném trhu práce pouze o 600,- Kč. Navrhujeme, aby navýšení 

částky činilo 1000,- Kč, tak jak původně bylo uvažováno.  

 

Příspěvek významně pomáhá při zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, kteří jsou 

příjemci invalidního důchodu, nebo mají status OZZ a velmi těžko by se uplatnili na volném 

trhu práce. Každý rok se významně zvyšuje počet těchto pracovníků. V současné době je 

zaměstnáno na chráněném trhu práce více než šedesát tisíc lidí se zdravotním postižením. 

V případě nedostatečné podpory vzniká nebezpečí propouštění zaměstnanců OZP, kteří by 

nenašli jinou práci a vzhledem k současné ekonomické situaci by se nutně stali příjemci dávek 

hmotné nouze. Příspěvek je poskytován zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají minimálně 50% 

OZP. Při uvažování o výši podpory zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce je třeba vzít 

v úvahu následující skutečnosti: 

- náklady ze státního rozpočtu na příspěvek na podporu zaměstnávání OZP činil v roce 2021 

8,4 miliardy Kč. Z těchto výdajů se však do státního rozpočtu vrací cca 60%, a to ve formě 

daní, sociálního a zdravotního pojištění - nejedná se tedy pouze o výdaj, ale také významný 

příjem státního rozpočtu. 

- navíc tím, že jsou OZP zaměstnáni, nemusí stát vydávat peníze na sociální dávky, které by 

velmi pravděpodobně OZP potřebovaly, pokud by došlo k jejich propuštění. Současně mají 

tito pracovníci prostředky na nákupy spotřebního zboží a jiných výrobků, tím přispívají 

k růstu HDP.  

- v současnosti je jednotná maximální výše příspěvku dle §78a) Zákona o zaměstnanosti ve 

výši 13600,- Kč + 1000,- Kč na režijní náklady = 14 600,- Kč, při různé výši nákladů na 

zaměstnávání OZP. Naposled byl příspěvek navýšen od III. čtvrtletí 2020 jako kompenzace za 

zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020 - od té doby k žádné další kompenzaci nedošlo i 

přesto, že mezitím došlo k navýšení minimální mzdy o dalších celkem 1600,- Kč. 
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Stav v roce 2022 

 

Minimální mzda je od 1. 1. 2022 stejná pro všechny zaměstnance ve výši 16 200,- Kč 

         → osobní náklady přes 20tis. Kč 

Příspěvek dle §78 max. 13 600,- Kč + 1000,- Kč režijní náklady 

Příspěvek celkem je nyní ve výši 90% minimální mzdy včetně režijních nákladů, což je 

významný pokles proti předchozím letům, kdy příspěvek podle § 78a činil i 100 %. 

 

 

Porovnání výše procenta podpory zaměstnávání OZP podle § 78a ZoZ mezi roky 2012 – 

2022. 

 

  2012 2022 navýšení 600,- navýšení 1000,- 

MM 8000 16200 16200 16200 

osobní náklady 10720 21676 21676 21676 

příspěvek max. 10000 14600 15200 15600 

z toho 949,- paušál 1000,- paušál 1000,- paušál 1000,- paušál 

          

výše příspěvku 113% MM 84% MM 88% MM 90% MM 

  + 949,- paušál + 1000,- paušál + 1000,- paušál + 1000,- paušál 

 

Z výše uvedené tabulky je zřejmý propad podpory státu chráněnému trhu práce. NRZP ČR si 

je vědoma toho, že se jedná o nesystémové řešení, ale jiné řešení v současné době není. Bez 

navýšení příspěvku o 1000,- hrozí propuštění nejslabších zaměstnanců, kteří chodí do 

zaměstnání kvůli začlenění do společnosti a pocitu vlastní užitečnosti. NRZP ČR si je vědoma 

toho, že chráněný trh práce potřebuje hlubokou reformu, která však není dosud nijak 

připravena, a proto trváme na zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním 

postižením na chráněném trhu práce na 1000,- Kč. 

 

Pověřenou osobou k vypořádání připomínek je Mgr. Václav Krása, telefon: 736 601 561, 

email: v.krasa@nrzp.cz. 

 

V Praze dne 29. 7. 2022 

 

 
 

Zpracoval: Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR 
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