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VI. 

Vypořádání připomínkového řízení 

Návrh nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném 

trhu práce. 

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 2. července do 24. července 2020. Materiál byl zaslán celkem na 105 připomínkových 

míst. Stanovisko zaslalo celkem 52 připomínkových míst. Připomínky nezaslalo celkem 54 připomínkových míst. Stanovisko bez 

připomínek zaslalo 39 připomínkových míst. Připomínky vzneslo celkem 50 připomínkových míst, z toho 6 připomínkových míst 

vzneslo zásadní připomínky a 6 připomínkových míst pouze doporučující připomínky. Doporučujícím připomínkám tam, kde to bylo 

možné, bylo vyhověno.  

 

Pokud jde o zásadní připomínky, jsou vypořádány následujícím způsobem: 

Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

K novelizačním bodům 

Obecně k 

návrhu 

Hospodářská 

komora ČR 
A. Obecné připomínky k předkládanému materiálu 

1. Hospodářské komora ČR (dále jen HK ČR) s předloženým návrhem souhlasí. Vzhledem k tomu, 

že obě navrhované varianty navýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále 

jen OZP) jsou odůvodněny shodně, přiklání se HK ČR k realizaci výše příspěvku podle varianty B.  

2. Důvody pro vyšší variantu lze nalézt přímo v Důvodové zprávě. Jedná se o relativně nízký rozdíl 

(mezi nižší a vyšší variantou jde o pouhých 300,- Kč, při dopadu na státní rozpočet se jedná o částku 

126 miliónu Kč ročně). Jednak je zde celá řada ekonomicko - sociálních hledisek, které vyšší variantu 

podporují.  

3. Zásadním důvodem jsou nepředvídatelné dopady opatření spojených s epidemií Covid-19, 

přičemž již nyní Úřad práce eviduje vysoký nárůst nezaměstnaných z řady OZP. Pokud je možné proti 

propouštění OZP nějak působit, je třeba tak učinit.  

Vysvětleno 

K bodům 1. až 5. 

MPSV vnímá 

potřebu zvýšení 

maximální částku 

příspěvku s cílem 

eliminace 

negativních dopadů 

na zaměstnávání 

osob se zdravotním 

postižením. Pro 

zvýšení této částky 

hovoří zvyšující se 

spoluúčast 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

4. Za újmy z doby epidemie Covid-19 nelze čerpat žádnou státní podporu, bez toho, aby tím nebyla 

významně poznamenána výše vlastního příspěvku na zaměstnávání OZP.  Stát mimo čerpání příspěvku 

podle § 78a ZoZ zaměstnavatelům OZP žádnou finanční pomoc nenabídl.   

5. V dobách ekonomické krize byla výše příspěvku vyšší než minimální mzda, a pokud míříme do 

krize, je vhodné opět tyto částky vzájemně přiblížit. Převedení byť jen části OZP z pracovněprávních 

vztahů na sociální dávky by pro stát byla mnohem větší zátěž. Lze se tak zcela ztotožnit s názorem 

navrhovatele uvedeným v Důvodové zprávě: „Pro posuzování dopadů je však nutno vycházet ze 

skutečnosti, že na rozdíl od jiných sociálních výdajů generuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob 

se zdravotním postižením významné příjmy veřejných financí, zejména daňové odvody hrazené 

zaměstnavateli na chráněném trhu práce, ale i zaměstnanci, přičemž přidaná hodnota práce zaměstnanců 

– osob se zdravotním postižením generuje také přímé i nepřímé daně a kupní sílu.“ 

 

 

 

6. Vzhledem k tomu, že již dochází k nárůstu počtu nezaměstnaných OZP (viz Důvodová zpráva 

str. 3 – 4), ekonomická situace zaměstnavatelů se zhoršuje a poskytování příspěvku probíhá se 

čtvrtletním zpožděním, navrhuje HK ČR, aby účinnost právní úpravy byl stanovena tak, že 

příspěvek bude poskytován již za 4. čtvrtletí roku 2020.  

 

zaměstnavatelů na 

vynaložených 

mzdových 

nákladech. V roce 

2015 činila výše 

minimální mzdy pro 

osoby se zdravotním 

postižením 8 000 

Kč, přičemž 

maximální měsíční 

částka příspěvku 

činila 10 000 Kč. 

Podíl minimální 

mzdy na maximální 

částce příspěvku 

tedy v roce 2015 

činil 80 %. 

V současné době 

činí tento podíl 105 

%, tedy základní 

sazba minimální 

mzdy je vyšší než 

minimální částka 

příspěvku. 

Spoluúčast 

zaměstnavatelů na 

vynaložených 

mzdových 

nákladech tedy 

roste.  

 

Na druhou stranu je 

potřeba zajistit 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

efektivní 

vynakládání 

prostředků státního 

rozpočtu a zohlednit 

všechny relevantní 

statistiky týkající se 

oblasti chráněného 

trhu práce. Osoby se 

zdravotním 

postižením jsou na 

chráněném trhu 

práce velmi často 

zaměstnávány na 

zkrácené pracovní 

úvazky. Minimální 

mzda je v případě 

kratších úvazků 

poměrně krácena 

(např. v případě 

polovičního úvazku 

činí 7 300 Kč). 

Vzhledem k tomu, 

že i v případě 

zkrácených 

pracovních úvazků 

je možné poskytovat 

příspěvek v jeho 

maximální výši, tj. 

13 800 Kč, lze zde 

spatřovat dostatečný 

prostor pro pokrytí 

mzdových nákladů.  
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

Dále je potřeba 

podotknout, že 

v průměru není 

příspěvek čerpán v 

jeho maximální 

výši. V roce 2019 

bylo na tento účel 

vynaloženo 7,4 mld. 

Kč a podpořeno 

bylo 59 142 osob se 

zdravotním 

postižením. 

Průměrně byl tedy 

v roce 2019 

příspěvek čerpán ve 

výši 10 426 Kč 

měsíčně na jednu 

osobu se zdravotním 

postižením, přitom 

maximální částka 

příspěvku v roce 

2019 činila 13 000 

Kč. Uvedeme-li 

tento výpočet do 

kontextu s faktem, 

že osoby s nejnižším 

pracovním 

potenciálem pracují 

v převážné většině 

případů na zkrácený 

pracovní úvazek, je 

zřejmé, že potřeba 

zvyšování 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

maximální částky 

příspěvku se týká 

spíše ekonomicky 

stabilních 

zaměstnavatelů 

zaměstnávajících 

osoby se zdravotním 

postižením s nižším 

stupněm invalidity.  

 

Nadto je potřeba 

uvést, že chráněný 

trh práce roste. 

V prvním čtvrtletí 

2020 bylo 

zaměstnáno na 

chráněném trhu 

práce 60 207 osob se 

zdravotním 

postižením, v roce 

2019 to bylo 59 142 

osob a v roce 2018 

to bylo 55 392 osob.  

 

Stejně tak počet 

zaměstnavatelů se 

zvyšuje, když 

v prvním čtvrtletí 

2020 působilo na 

chráněném trhu 

práce 3 450 

zaměstnavatelů, 

v roce 2019 to bylo 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

3 327 

zaměstnavatelů a 

v roce 2018 se 

jednalo o 3 040 

zaměstnavatelů.  

 

Na základě 

předložených 

variant o výši 

maximální částky 

příspěvku rozhodne 

vláda ČR. 

 

K bodu 6.  

Podle návrhu 

nařízení vlády 

maximální částka 

příspěvku má být 

zvýšená pro účely 

poskytnutí 

příspěvku od 4. 

kalendářní čtvrtletí 

roku 2020. Proto se 

navrhuje, aby 

nařízení vlády 

nabylo účinnosti 

dnem 1. ledna 2021, 

což reflektuje 

způsob poskytování 

tohoto příspěvku 

Úřadem práce České 

republiky, a to 

čtvrtletně zpětně na 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

základě písemné 

žádosti 

zaměstnavatele, 

která musí být 

krajské pobočce 

Úřadu práce České 

republiky doručena 

nejpozději do konce 

kalendářního měsíce 

následujícího po 

uplynutí příslušného 

kalendářního 

čtvrtletí, nejdříve 

však 1. den 

kalendářního 

čtvrtletí 

následujícího po 

kalendářním 

čtvrtletí, za které 

zaměstnavatel o 

příspěvek žádá. Z 

uvedeného vyplývá, 

že žádosti o 

příspěvek za 4. 

kalendářní čtvrtletí 

roku 2020 budou 

moci 

zaměstnavatelé 

podávat nejdříve od 

1. ledna 2021, tedy v 

okamžiku nabytí 

účinnosti 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

navrhovaného 

nařízení vlády. 

Předkládací 

zpráva 

Ministerstvo 

životního prostředí 

Obecně: 

Za rozhodující v otázce navýšení maximálního příspěvku považujeme stanovisko Ministerstva financí. 

 

 

 

 

Zásadní připomínky: 

V předkládací zprávě je chybně uvedeno, že s účinností od 1. ledna 2020 došlo novelou zákona o 

zaměstnanosti ke zvýšení maximální částky příspěvku o 800 Kč na částku 13 600 Kč. Správná výše 

částky je 12 800 Kč. 

 

 

 

 

Na základě 

předložených 

variant o výši 

maximální částky 

příspěvku rozhodne 

vláda ČR. 

 

Akceptováno 

Text předkládací 

zprávy byl upraven. 

  Požadujeme uvést v předkládací zprávě variantně navrhované navýšení maximálního příspěvku. 

 
Akceptováno  

Text předkládací 

zprávy byl doplněn. 

Návrh 

nařízení 

vlády 

Ministerstvo 

financí 

Zásadní připomínka: 

Od 1. ledna 2020 již došlo k navýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se 

zdravotním postižením o 800 Kč, tj. na 12 800 Kč. Opakované navyšování příspěvku v tak krátké 

době není systémovým řešením. Jeho nenavýšení však v souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 

1.1.2020 a s ohledem na skutečnost, že dochází k mírnému ochlazení ekonomiky a s tím i zhoršení 

situace na trhu práce, může znamenat existenční problém zaměstnavatelů zabývající se zaměstnáváním 

této cílové skupiny zaměstnanců na trhu práce.  Jako racionální se jeví proto navýšení příspěvku na 

Na základě 

předložených 

variant o výši 

maximální částky 

příspěvku rozhodne 

vláda ČR. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

podporu zaměstnávání  osob   se   zdravotním  postižením   maximálně  o 500 Kč, a to do mzdové části 

příspěvku. 

 Ministerstvo 

životního prostředí 

 
Žádáme, aby jednotlivé varianty byly předkladatelem náležitě odůvodněny. 

 

Vysvětleno   

Navrhované částky 

jsou velmi obtížně 

zdůvodnitelné, 

neboť ekonomické 

postavení každého 

zaměstnavatele na 

chráněném trhu 

práce je odlišné. Při 

určování výše 

příspěvku se 

vychází z růstu 

minimální mzdy, tj. 

ze zvyšující se 

spoluúčasti 

zaměstnavatelů na 

chráněném trhu 

práce na mzdových 

nákladech a je 

kompromisem 

jednání na 

tripartitním základě. 

V roce 2015 činila 

výše minimální 

mzdy pro osoby se 

zdravotním 

postižením 8 000 

Kč, přičemž 

maximální měsíční 

částka příspěvku 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBT8FTK4Q)
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

činila 10 000 Kč. 

Podíl minimální 

mzdy na maximální 

částce příspěvku 

tedy v roce 2015 

činil 80 %. 

V současné době 

činí tento podíl 105 

%, tedy základní 

sazba minimální 

mzdy je vyšší než 

minimální částka 

příspěvku. 

 

MPSV se přiklání 

k variantě I (viz ZZ 

RIA str. 8 – 

doporučení MPSV), 

tj. zvýšení příspěvku 

o 800 Kč, neboť od 

roku 2018 se 

příspěvek o 800 Kč 

zvýšil již dvakrát a 

toto zvýšení se 

ukázalo jako 

efektivní ve smyslu 

eliminace 

negativních dopadů 

na chráněný trh 

práce.  

 

 Konfederace 

zaměstnavatelských 

Předložený návrh nařízení vlády k úpravě výše příspěvku vychází především z odůvodnění 

reagujícího na zhoršující se postavení OZP v průběhu prvního pololetí 2020. Zcela však ignoruje fakt, že 

AKCEPTOVÁNO 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

a podnikatelských 

svazů ČR 

 

 

primárním důvodem zvyšování příspěvku již od roku 2016 je částečná kompenzace dopadů každoročního 

razantního zvýšení minimální mzdy, které svým dopadem postihuje ekonomickou stabilitu velké části 

zaměstnavatelů na „chráněném“ trhu práce. Vlivem několika faktorů došlo k částečné kompenzaci 

dalšího zvýšení minimálních mezd od 1.1.2019 až ve 4. čtvrtletí roku 2019. Díky pokračující konjunktuře 

to ještě nemělo přímý důsledek na zaměstnanost OZP. 

 

Přestože bylo od 1.1.2020 rozhodnuto o dalším výrazném zvýšení minimálních mezd, nebylo 

dosud rozhodnuto o kompenzaci zvýšením příspěvku ani pro rok 2020. Zatímco v letech 2017–18 

představovala částečná kompenzace cca 65-70 % hodnoty zvýšení minimální mzdy, v roce 2019 se 

jednalo jen o zlomek této hodnoty. Předkládaný návrh předpokládá kompenzaci opět až s účinností od 4. 

čtvrtletí 2020 – vzhledem k tomu, že je příspěvek vyplácen zpětně, může případné navýšení ovlivnit 

zhoršující se ekonomickou situaci rostoucího počtu zaměstnavatelů až v průběhu 1. čtvrtletí 2021. 

Z dostupných ekonomických prognóz a analýz je zřejmé, že dopady koronaviru, které ještě zesilují 

negativní dopady odložené kompenzace, se projeví zejména ve III. a ve IV. čtvrtletí 2020. Podobný 

scénář potvrzuje i opakovaná anketa provedená mezi zaměstnavateli v měsíci červnu t.r. (příloha). 

Od 1.7.2020 komplikuje situaci i skutečnost, že skončila účinnost mimořádného opatření umožňujícího 

zaměstnavatelům na chráněném trhu práce uplatnit nárok na příspěvek v případě překážky na straně 

organizace. Tito zaměstnavatelé jsou od 1.7.2020 v horší situaci než běžní zaměstnavatelé, neboť odst. 7 

a) § 78a zákona 435/2004 Sb. neumožňuje v daném čtvrtletí využít souběhu příspěvku a programů 

Antivirus A nebo B. 

Dovolujeme si zdůraznit, že i zaměstnavatelé na pomezí trhu práce a sociálně pracovní terapie jsou 

podnikatelské subjekty, jejichž sociální role je v rovnováze s cíli podnikatelskými, z toho vyplývá, že 

propouštění znevýhodněných zaměstnanců je až posledním možným rozhodnutím. Pokud k němu již 

dojde, nebude již zvýšení příspěvku účinné (nebudou pracovní místa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBT8FTK4Q)



 

12 
 

Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

Vývoj nárůstu minimální mzdy a příspěvku 

  do 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020/ 

12 

Základní MM 8 000 9 200 9 900 11 000 12 200 13 350 14 600 +83 % 

Osobní náklady na mzdu – 

MM 
10 720 12 328 13 266 14 740 16 348 17 889 19 535 

+83 % 

 

MM pro I. a II. st. ID 6 000 

8 000 9 900 11 000 12 200 13 350 14 600 

+143 % 

MM pro III. st. ID 4 000 +265 % 

Osobní náklady pro I. a II. st. 

ID 
8 040 

10 720 13 266 14 740 16 348 17 889 19 535 

+143 % 

Osobní náklady pro III. st. ID 5 360 +265 % 

Příspěvek dle § 78(a) 10 000 10 000 11 500 12 200 13 000 13 000 13 800 +38 % 

Z přehledu v tabulce je zřejmé, že růst výše příspěvku v porovnání s růstem minimální mzdy dále 

zaostává, dopady se projevují nejen omezením investic a personálními a organizačními opatřeními, ale i 

poruchami ve finančních tocích. 

Z uvedených důvodů zásadně požadujeme urychleně předložit návrh nařízení vlády, obsahující 

zvýšení příspěvku s účinností od 1.10.2020, s finančním dopadem do SR 2020 pouze na jedno 

čtvrtletí. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

Zásadní připomínka  

 

 Současně považujeme za jedinou přijatelnou výši příspěvku částku 13 900 ve variantě b), 

tedy zvýšení o 1 100 Kč měsíčně. Zdůrazňujeme, že ani tato vyšší částka nepokryje deficit 

vzniklý odkladem zvýšení v letech 2019 a 2020, případně dopad dalšího možného zvýšení 

MM pro rok 2021. 

Zásadní připomínka 

 

Na základě 

předložených 

variant o výši 

maximální částky 

příspěvku rozhodne 

vláda ČR. 

 

  

Národní rada osob 

se zdravotním 

postižením ČR 

Je asi logické, že NRZP ČR preferuje variantu II., která je v návrhu uvedena, to je, aby maximální částka 

příspěvku činila 13 900,- korun. Odůvodnění je jednoduché. Valorizace příspěvku podle § 78a zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti výrazně zaostává za růstem minimální mzdy. Tato skutečnost vyplývá 

také z důvodové zprávy k návrhu Nařízení  vlády, kde je tabulka, která potvrzuje zaostávání výše 

příspěvku. 

Na základě 

předložených 

variant o výši 

maximální částky 

příspěvku rozhodne 

vláda ČR. 

Maximální částka 

příspěvku má být 

zvýšená pro účely 

poskytnutí 

příspěvku od 3. 

kalendářního 

čtvrtletí roku 2020. 

Proto se navrhuje, 

aby nařízení vlády 

nabylo účinnosti 

dnem 1. října 2020 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

Závěrečná 

zpráva 

z hodnocení 

dopadů 

regulace  

 

Úřad vlády ČR - 

Ministryně a 

předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

 

Popis problému 

Oceňujeme práci s daty, pro podložení všech tvrzení ale žádáme ještě doplnit a interpretovat vývoj počtu 

osob se zdravotním postižením (OZP) zaměstnaných na chráněném a volném trhu práce a těch, kteří jsou 

vedeni jako uchazeči o zaměstnání, dále vývoj počtu zaměstnavatelů podpořených příspěvkem, 

průměrného měsíčního čerpání příspěvku na jednu OZP, minimální mzdy a celkových nákladů státu na 

tento příspěvek. Jsme si vědomi, že některé z těchto údajů jsou obsaženy v důvodové zprávě (s. 3), 

upozorňujeme ovšem, že ZZ RIA by měla být schopna stát sama o sobě a jako taková poskytnout veškerá 

relevantní data. 

 

Akceptováno  

ZZ RIA byla 

doplněna o 

statistiky, kterými 

MPSV disponuje. 

Závěrečná 

zpráva 

z hodnocení 

dopadů 

regulace  

 

Popis existujícího právního stavu 

Mělo by být krátce shrnuto, jakým způsobem jsou řešeny kompenzace zaměstnavatelům na chráněném 

trhu práce za období mimořádných opatření (zákon č. 161/2020 Sb.). Obdobně jako tento návrh by i 

zmíněná novela měla přispívat k ochraně pracovních míst OZP, její zmínění se tudíž nabízí.  

 

Akceptováno 

ZZ RIA byla 

doplněna o 

informaci týkající 

se kompenzací pro 

zaměstnavatelé na 

chráněném trhu 

práce za období 

mimořádných 

opatření. 

Závěrečná 

zpráva 

z hodnocení 

dopadů 

regulace 

Identifikace dotčených subjektů 

Jako další dotčené žádáme doplnit samotné osoby se zdravotním postižením, které mohou participovat 

na trhu práce. Ke zvážení dáváme zařazení zaměstnavatelů působících na volném trhu práce, kteří mohou 

být dotčeni nepřímo.  

 

Akceptováno 

Text ZZ RIA byl 

doplněn pouze o 

osoby zdravotně 

postižené, protože 

se příspěvek netýká 

zaměstnavatelů na 

volném trhu práce. 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

Závěrečná 

zpráva 

z hodnocení 

dopadů 

regulace 

 Identifikace nákladů a přínosů 

Nákladnost pro státní rozpočet by měla být zohledněna u obou variant řešení. Návodně působí, když je 

zvýšení nákladů pro státní rozpočet označeno, a to ještě za negativum, pouze u var. 2. Dopad jako takový 

přitom vznikne u obou variant, lišit se bude jen jeho rozsah. 

 

Vysvětleno 

Jedná se o 

zhodnocení variant, 

kdy u dopadů na 

státní rozpočet 

z logiky věci je 

hůře hodnocena 

varianta II. 

V případě dopadů 

na zaměstnavatele 

působící na 

chráněném trhu 

práce je naopak 

varianta II 

hodnocena lépe. 

Hodnocení dopadů 

je tedy vždy 

vztaženo 

k jednotlivým 

kritériím.  

 

 

Závěrečná 

zpráva 

z hodnocení 

dopadů 

regulace 

Úřad vlády ČR - 

Ministryně a 

předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

 

Dopady na státní rozpočet 

Žádáme podrobněji popsat, jak předkladatel dospěl k uvedeným částkám nákladů na státní rozpočet u 

obou variant. Není zcela jasné, co se skrývá pod celkovými ročními náklady na státní rozpočet a s kolika 

zaměstnanými OZP bylo kalkulováno a proč. Při porovnávání výše nákladů by zároveň mělo být 

pracováno i s výchozím stavem (var. 0), tedy náklady na příspěvek za rok 2019. Tento údaj ale v ZZ RIA 

chybí. 

Akceptováno 

Na chráněném trhu 

práce je 

v přepočteném 

počtu zaměstnáno 

přibližně 60 tis. 

osob se zdravotním 

postižením. 

V přepočtu na plné 

úvazky je v rámci 

tohoto segmentu 
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Ustanovení 
Připomínkové 

místo 
Připomínka Vypořádání 

zaměstnáno cca 35 

tis. OZP.  

ZZ RIA byla 

doplněna o tento 

popis 

Výpočet je tedy 

následující: 

Varianta I–800 Kč 

x 35 000 OZP x 12 

měsíců 

Varianta II – 

1 100 Kč x 35 000 

OZP x 12 měsíců 
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Doplňující statistické údaje připomínkového 

řízení: 

Bez připomínek: 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Ministerstvo kultury 

Ministerstvo vnitra 

Ministerstvo zdravotnictví 

Ministerstvo obrany 

Ministerstvo pro místní rozvoj 

Ministerstvo dopravy 

Ministerstvo zahraničních věcí 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

 

Úřad vlády ČR – Kabinet vedoucího úřadu vlády 

Hlavní město Praha 

Krajský úřad Středočeského kraje 

Krajský úřad Zlínského kraje 

Krajský úřad Jihočeského kraje 

Krajský úřad Královehradeckého kraje 

Krajský úřad Libereckého kraje 

Krajský úřad Karlovarského kraje 

Krajský úřad Olomouckého kraje 

Česká národní banka 

Svaz tělesně postižených v České republice z.s. 

Nejvyšší soud 

Technická agentura ČR 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Úřad pro ochranu osobních údajů 

Asociace samostatných odborů 

Nejvyšší kontrolní úřad 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Česká báňský úřad 

Český statistický úřad 

Úřad průmyslového vlastnictví 

Český úřad zeměměřičský a katastrální 

Český telekomunikační úřad 

Konfederace umění a kultury 

Akademie věd české republiky 

Národní bezpečnostní úřad 

Bezpečnostní informační služba 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě 

Úřad národní rozpočtové rady 

 

Zásadní připomínky zaslali:  

Ministerstvo životního prostředí 

Ministerstvo financí 

Hospodářská komora České republiky 

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů 

ČR 

Ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády 

Národní rada osob se zdravotním postižením 
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Doporučující připomínky zaslali: 

Ministerstvo zemědělství 

Odbor kompatibility úřadu vlády 

Svaz měst a obcí ČR 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Českomoravská konfederace odborových svazů 

 

Připomínky nezaslali: 

Asociace krajů České republiky 

Agrární komora České republiky 

A sociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 

Česká stomatologická komora 

Exekutorská komora 

Finanční arbitr 

Generální inspekce bezpečnostních sborů 

Grantová agentura ČR 

Kancelář Poslanecké sněmovny 

Poslanecká sněmovna – zahraniční výbor 

Kancelář Senátu 

Senát – zahraniční výbor 

Kancelář prezidenta republiky 

Kancelář veřejného ochránce práv 

Komora auditorů ČR 

Komora daňových poradců ČR 

Komora patentových zástupců ČR 

Komora veterinárních lékařů ČR 

Krajský úřad kraje Vysočina 

Krajský úřad Pardubického kraje 

Krajský úřad Plzeňského kraje 

Krajský úřad Ústeckého kraje 

Národní sportovní agentura 

Nejvyšší státní zastupitelství 

Notářská komora ČR 

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání  

Sdružení místních samospráv ČR 

Správa státních hmotných rezerv 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a 

politických hnutí 

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře 

Úřad pro zahraniční styky a informace ČR 

 

Úřad vlády ČR- Rada pro výzkum, vývoj  a inovace 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví 

Úřad vlády ČR – Zmocněnec vlády pro lidská práva 

Ústav pro studium totalitních režimů 

Ústavní soud 

Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy 

Asociace poskytovatelů personálních služeb – asociace 

svobodných odborů České republiky 

Svaz obchodního a cestovního ruchu ČR 

Svaz průmyslu a dopravy ČR 
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