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 SLOVO NA ÚVOD
Máte handicap? 
A nemáte práci, nebo ji máte, ale obáváte se, že o ni můžete 
přijít? 
Pak jste to přesně vy, komu je tato příručka určena. 
Vznikla jako jeden z výstupů projektu „Vzdělávání zaměstnanců 
se zdravotním postižením“ a obsahuje spoustu praktických rad 
a tipů, jak si zaměstnání nejen najít, ale také udržet.

V první kapitole se dozvíte hlavně o  diskriminaci na trhu 
práce – umíte ji opravdu poznat? A jak vlastně reagovat, když 
se s ní setkáte? 

Kapitoly dvě, tři a čtyři představují ucelené informace od toho, 
kde hledat práci, až po to, jak úspěšně zvládnout pracovní 
pohovor. Víte například, že si při hledání práce musíte dát 
pozor na podvodné nabídky? Místo abyste si vydělali, mohli 
byste totiž o peníze přijít. Nebo že není důležité pouze to, jak 
správně vytvořit profesní životopis, ale také jakým způsobem 
jej odeslat? 

Příprava na pracovní pohovor je natolik důležitá, že jsme čtvrtou 
kapitolu pojali interaktivně a  připravili pro vás „úkoly“, jejichž 
řešení vám pomůže jej úspěšně podstoupit. Proto by bylo 
chybou je přeskakovat. 

První den a první týdny v nové práci představují období, kdy si 
můžete říct úlevné „konečně!“ Zároveň je však v  tomto období 
třeba předcházet rizikům, která by mohla vést až ke ztrátě 
nového zaměstnání – o tom v kapitole páté.

Šestá kapitola obsahuje informace, co z profesního hlediska dělat 
v případě, kdy dosud „zdravý“ člověk kvůli úrazu či onemocnění 
„získá“ zdravotní postižení. 

Proč je důležité se sebevzdělávat? V sedmé kapitole přinášíme 
(nejen) na toto téma inspirativní rozhovor. 

Na závěr jsou ještě zařazeny přílohy s užitečnými odkazy a  prostor 
pro vaše poznámky. Ty si můžete dělat i na začátku kapitol.
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Pamatujte, že mít handicap opravdu neznamená nemít práci! 
Nenechejte se při jejím hledání odradit případnými nezdary, 
i kdyby snad měly trvat delší dobu. Nejhorší ze všeho by totiž 
bylo se nechat znechutit. Také na vás určitě někde čeká dobrá 
práce, která vám kromě výplaty také přinese radost a nabídne 
nové možnosti. 
A pokud patříte k těm, kteří zaměstnání mají? Určitě 
se nechejte inspirovat dobrým příkladem profesního 
sebevzdělávání. „Pracovat na sobě“ je totiž tou nejlepší 
pojistkou, jak o práci nepřijít.



HANDICAP 
A ZAMĚSTNÁNÍ

°
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1. HANDICAP 
A ZAMĚSTNÁNÍ

K obsahu kapitoly:
Sami máte handicap, takže o tom, kdo je „osoba se 
zdravotním postižením“ nebo „zdravotním znevýhodněním“, 
určitě víte své. Přesto si to na začátku ujasníme z hlediska 
zákona, protože je s tím spojena možnost finanční podpory 
pro zaměstnavatele. A pak se blíže podíváme na diskriminaci 
na trhu práce… Je zakázaná, ale co když se s ní setkáte?

 KDO JE PRO OBLAST ZAMĚSTNANOSTI POVAŽOVÁN  
ZA „OSOBU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM“?

Ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o  zaměstnanosti, je 
„osobou se zdravotním postižením“ fyzická osoba, která je 
orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní:
a) ve třetím stupni (tzv. „osoba s těžším zdravotním postižením“), 
b) nebo v prvním či druhém stupni. 

K tomu od 1. 1. 2015 (po nějakém čase, kdy z právního systému 
„vypadla“) připočtěme také: 
c) osobu se zdravotním znevýhodněním (OZZ). Její postižení sice 
ještě nezakládá přiznání invalidity, ale i na ni se vztahuje podpora 
plynoucí ze zákona o zaměstnanosti.
(Poznámka: Z  uvedeného vyplývá, že pojem OZP už v  sobě 
zahrnuje pojem OZZ. V dalším textu budeme nicméně pro větší 
přehlednost uvádět OZP/OZZ.)

 DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE JE ZAKÁZÁNA!

Je dobré vědět, že vás před právní svévolí (nejen) na trhu práce 
ochraňují zákony. Zákaz diskriminace OZP/OZZ je navíc upraven 
hned na několika úrovních práva. Na úrovni zákona předsta-
vuje hlavní nástroj ochrany práv osob se zdravotním postižením 
antidiskriminační zákon. Nejdůležitějším dokumentem meziná-
rodního práva ve vztahu k osobám se zdravotním postižením je 
v současnosti Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. 
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V tabulce je obsažen přehled základních právních předpisů, které 
mohou být využity k ochraně práv osob se zdravotním postižením 
(a znevýhodněním) před diskriminací.

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (v ČR 
v platnosti od roku 2009)

Listina základních práv a svobod

antidiskriminační zákon

zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákon 
o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.)

 V JAKÝCH OBLASTECH JE DISKRIMINACE OZP/OZZ 
ZAKÁZÁNA?

Ve vší stručnosti – ve všech. Konkrétně pak podle antidiskrimi-
načního zákona zejména v těch následujících.

přístup k zaměstnání

oblast pracovních a služebních poměrů včetně odměňování 

členství v odborech a profesních komorách

přístup k podnikání

přístup ke vzdělání

oblast sociálního zabezpečení

zdravotní péče

poskytování zboží a služeb

poskytování sociálních výhod

 JAK ROZPOZNAT SKUTEČNOU DISKRIMINACI? 

Diskriminace osob se zdravotním postižením a znevýhodněním 
na trhu může mít dvě základní podoby: přímou a nepřímou. 

U přímé diskriminace bývá nepřijetí do pracovního poměru nebo 
propuštění z něj apod. opravdu „nepokrytě“ zdůvodňováno 
poukazem na to, že dotyčná osoba má handicap. Můžete-li 
toto diskriminační jednání doložit důkazem (diskriminační znění 
inzerátu, diskriminační e-mailová odpověď zaměstnavatele 
apod.), tak máte v případě, že se budete právně bránit, tu 
největší naději na úspěch.
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Nepřímá diskriminace se právně dokazuje jen s obtížemi. 
Jako OZP/OZZ navíc můžete mít někdy subjektivní pocit, že 
o diskriminaci jde, ale objektivně to nemusí být založeno na 
pravdě. 

Cítíte se být jako OZP/OZZ na trhu práce obětí diskriminace? Pro 
předběžné určení, zda tomu tak je, si položte otázku: „Jednalo by 
se v  této situaci s  osobou bez zdravotního postižení odlišně?“ 
Pokud ano, pak skutečně vzniká podezření na diskriminaci. Pro 
lepší pochopení uvádíme následující příklady.

PŘÍKLAD 1:

Osoba se zdravotním postižením spočívajícím v poruše barevného 
vidění nebyla přijata na pozici strojvedoucího. Pětistupňový test: 

1. S  osobou se zacházelo méně výhodně než s  osobou jinou? 
(Ano, nebyla přijata.) 

2. Dělo se tak z důvodu, který zapovídá antidiskriminační zákon? 
(Ano, zdravotní postižení je zakázaný důvod rozlišování.) 

3. Rozdílné jednání se odehrálo v právních vztazích vymezených 
antidiskriminačním zákonem? (Ano, přístup k zaměstnání a povo-
lání je vymezenou oblastí.) 

4. Osobě vznikla představitelná újma na důstojnosti? (Zde už 
je souhlas na hraně. Pro potřeby příkladu ale vycházejme ze 
skutečnosti, že si újmu na důstojnosti lze představit.) 

5. Rozdílné zacházení nesledovalo legitimní cíl? (Ne, správné 
vidění barev je podstatnou náležitostí výkonu práce strojvůdce, 
je tedy legitimní.) 

Výsledek: Nejedná se o diskriminaci.

PŘÍKLAD 2:

Osoba s  pohybovým zdravotním postižením nebyla přijata na 
místo pokladní v  supermarketu, jelikož vnitřní předpis řetězce 
přikazuje pokladním při markování stát. Pětistupňový test: 

1. S  osobou se zacházelo méně výhodně než s  osobou jinou? 
(Ano, nebyla přijata.) 
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2. Dělo se tak z důvodu, který zapovídá antidiskriminační zákon? 
(Ano, zdravotní postižení je zakázaný důvod rozlišování.)

3. Rozdílné jednání se odehrálo v právních vztazích vymezených 
antidiskriminačním zákonem? (Ano, přístup k zaměstnání a povo-
lání je vymezenou oblastí.)

4. Osobě vznikla představitelná újma na důstojnosti? (Ano, újmu 
na důstojnosti si lze jednoduše představit.) 

5. Rozdílné zacházení možná sleduje legitimní cíl? (Pokladní má 
ve stoje lepší výhled do košíku zákazníků, nicméně sledování 
legitimního cíle se nedělo přiměřenými prostředky. Řetězec se 
totiž nesnažil přijmout žádná náhradní opatření – např. montáž 
zrcadla –, aby nedošlo k  porušení práva na rovné zacházení 
uchazečky.)

Výsledek: Jedná se o diskriminaci.
Zdroj: Michal Čermák: Projevy a formy diskriminace osob se 

zdravotním postižením, NRZP, Praha 2012.

 CO DĚLAT, KDYŽ JSOU VAŠE PRÁVA POŠKOZENA?

Pokud jste přesvědčeni, že ve vašem případě došlo k diskrimi-
naci v oblasti zaměstnávání, pak máte následující možnosti.

Kontaktovat inspektorát práce – v případech, kdy se jedná 
o diskriminaci před vznikem pracovního poměru nebo i v jeho 
průběhu. Inspekce pak následně provede u zaměstnavatele 
kontrolu.

Kontaktovat veřejného ochránce práv, který poskytuje obětem 
diskriminace mimo jiné i metodickou podporu při podávání 
žalob.

Hájit svá práva soudně – podat žalobu proti diskriminaci (dle 
§ 10 antidiskriminačního zákona).

Je nutno dodat, že antidiskriminační spory jsou značně složité, 
a tudíž je v této věci potřeba počítat s nutnou pomocí ze strany 
advokáta, což s  sebou samozřejmě nese vstupní finanční 
náklady. Není tedy divu, že jen velmi málo případů končí opravdu 
před soudem. Bezplatná právní pomoc ovšem existuje, a  je 
tedy možné o ni požádat, anebo požádat o částečné prominutí 
soudních poplatků (více na www.potrebujipravnika.cz).
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Špatnou praxí ale je, pokud si diskriminační jednání ze 
strany zaměstnavatelů lidé se zdravotním postižením nebo 
znevýhodněním nechají líbit, protože mlčení rozhodně nepomůže 
kultivaci pracovních prostředí a  ani nenastaví zaměstnavateli 
jasné zrcadlo toho, že diskriminační jednání je nepřípustné.

 SHRNUTÍ. NA KOHO SE V PŘÍPADĚ DISKRIMINACE 
OBRÁTIT?

na inspektorát práce

na ochránce veřejných práv

na soud

S diskriminačními otázkami se můžete setkat také na pracovním 
pohovoru – nejčastěji jsou to otázky na osobní záležitosti (rodinný 
stav, počet dětí, sexuální orientaci, náboženství, ale i  zdravotní 
stav). Blíže o této problematice ve 4. kapitole „Pracovní pohovor.“ 

NA KONEC… 

Oblastí, kde paradoxně zatím ze zákona neplatí rovnost, je 
částka minimální mzdy.

Ta je od 1. 1. 2015 stanovena „pro zdravou populaci“ ve výši 
9 200 Kč, ale pro zaměstnance, kteří pobírají invalidní důchod, 
jen ve výši 8 000 Kč.

Od 1. 1. 2016 nicméně dojde ke zvýšení minimální mzdy na 
9 900 Kč a pro zaměstnance, kteří pobírají invalidní důchod, 
na 9 300 Kč. Do budoucna se pak předpokládá stejná výše 
minimální mzdy. 
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KDE A JAK 
ZÍSKAT PRÁCI
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2. KDE A JAK 
ZÍSKAT PRÁCI

K obsahu kapitoly:
Každý člověk s handicapem, který chce pracovat, se musí 
nejprve zamyslet, na co mu reálně stačí jeho kvalifikace, 
schopnosti a dovednosti. Potom přichází otázka, kde si práci 
hledat, a nakonec co udělat, aby se to povedlo. V potaz 
by přitom měl vzít i to, zda je v možnostech konkrétního 
„vyhlédnutého“ zaměstnavatele uskutečnit nezbytné úpravy 
pracovního prostředí a pracovní náplně pro jeho typ postižení.

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A TRH PRÁCE

Zhodnoťte nejdříve své možnosti a  to, zda se budete ucházet 
o práci prostřednictvím sociální služby „Podporované zaměstná-
vání“. Pro lepší orientaci uvádíme následující přehled (včetně soci-
álně terapeutických dílen určených zejména pro lidi s mentálním 
postižením, s duševním onemocněním či po poranění mozku). 

1) SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 – Sociálně terapeutické dílny
Jsou určeny těm, kteří potřebují získat pracovní dovednosti 
a návyky, než to případně zkusí na trhu práce. OZP/OZZ je v těchto 
dílnách v pozici klienta, a ne zaměstnance (a nepobírá tedy plat). 

 – Podporované zaměstnávání
Tuto sociální službu můžete využít pro získání a udržení si pracov-
ního místa na otevřeném trhu práce (jinými slovy jde o placené 
zaměstnání v běžném pracovním prostředí), potřebujete-li k tomu 
individuální dlouhodobou podporu pracovního asistenta. 
Zásady podporovaného zaměstnávání jsou:

podpora sociálního pracovníka (personální poradenství, ale 
i podpora přímo na pracovišti) – výhodné pro zaměstnance 
i pro zaměstnavatele

velikost pracovního úvazku a druh práce jsou přizpůsobené 
zdravotnímu stavu zaměstnance

práce má stabilní charakter

rovné pracovní podmínky s ostatními
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2) TRH PRÁCE
 – Chráněný trh práce
Chráněný trh je tvořen společnostmi, které zaměstnávají podle 
přepočtených úvazků přes 50 % osob se zdravotním postižením 
či znevýhodněním (dříve se nazývaly „chráněné dílny“). Právně jde 
o různé typy organizací od podnikatelských subjektů včetně osob 
samostatně výdělečně činných (OSVČ) až po občanská sdružení 
či nadace. Tyto subjekty pobírají státní příspěvky na zaměstná-
vání OZP/OZZ, což jim umožňuje daleko lépe se přizpůsobit 
specifickým potřebám každého zaměstnance s handicapem.

 – Otevřený (volný, běžný) trh práce
Jde o  běžné zaměstnavatele, firmy, státní správu, samosprávu 
či neziskové organizace. Mají-li do 24 zaměstnanců, nevzniká 
jim zákonná povinnost zaměstnávat osoby s  handicapem, ale 
organizace od 25 zaměstnanců mají za povinnost mít ve svých 
řadách 4 % pracovníků z  řad OZP/OZZ (z této povinnosti se 
však mohou „vyvázat“ odvodem peněz do státní pokladny nebo 
odběrem výrobků/služeb z chráněného trhu práce). 

Tolik tedy povinnosti z  hlediska zákona. Naštěstí však přibývá 
i takových zaměstnavatelů, kteří mají méně než 25 zaměstnanců 
a  pracovníky z  řad OZP/OZZ zaměstnávají. Připadne jim zkrátka 
úplně normální, že člověk se zdravotním postižením či znevýhodněním 
pracuje a je součástí jejich týmu.

 KDE SI HLEDAT PRÁCI?
Samozřejmě všude, kde je nějaká reálná naděje. Jako nejperspek-
tivnější se jeví možnosti v tabulce – pod ní si je blíže rozebereme.

zaměstnavatelé ve vašem okolí

přátelé a známí

Úřad práce ČR

internet

 – Jednou z cest, kde a  jak si najít práci, je „porozhlédnout se“ po 
firmách ve vašem okolí a  oslovit ty, kde byste chtěli pracovat. 
V  takovém případě nečekejte na inzerát, ale buďte aktivní 
(e-mailovou adresu a  případně i  telefonní číslo na personální 
oddělení naleznete na webových stránkách firmy). Může se 
stát, že práci pro vás nebudou mít ihned, ale ponechají si na vás 
kontakt a osloví vás časem.
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 – Určitě také zkoušejte hledat práci přes své přátele a známé. Je to 
ta nejprostší rada, ale přináší úspěch poměrně často. 

 – Další možností jsou vývěsky na jednotlivých kontaktních 
pracovištích Úřadu práce ČR.

 – Největší množství pracovních inzerátů je bezpochyby na 
internetu. Pokud nemáte doma přístup k počítači, můžete navštívit 
internetové kavárny, popřípadě veřejné knihovny, kde je dokonce 
možné využít počítač s připojením k internetu zdarma. 

 – Webových stránek s inzeráty nabízejících práci je mnoho, v přílohách 
na konci této příručky najdete ty s největší šancí na úspěch!

 ŘÍCT O HANDICAPU PŘEDEM?
Na tuto otázku neexistuje jedna univerzální odpověď pro všechny. 
Do úvahy je třeba vzít konkrétní situaci a typ/stupeň postižení.

Pokud víte, že odpovídáte na inzerát zaměstnavatele na 
CHRÁNĚNÉM trhu práce, VŽDY uvádějte, že jste OZP či OZZ.
U inzerce z otevřeného trhu práce, která není specificky 
zaměřená na uchazeče z řad OZP/OZZ, se doporučuje 
zmínit se o handicapu až na pohovoru. A to zejména pokud 
je váš handicap skrytý (duševní onemocnění, neurologické 
onemocnění, interní onemocnění apod.) a zároveň víte, že daná 
diagnóza je zahalena řadou mýtů (např. schizofrenie) – viz 
poznámka pod rámečkem1). 
Jinou situací je, pokud je váš handicap takového rázu, kdy je 
zapotřebí, aby se vám zaměstnavatel přizpůsobil či byl dobře 
připravený již na samotný pohovor (typicky je to v případě 
tělesného postižení, kdy používáte k pohybu oporu holí či 
vozík, a dále např. u smyslových postižení). V takovém případě 
je určitě zapotřebí se s personalistou dopředu spojit a ujistit 
se, že jsou prostory bezbariérové, nebo ho připravit na 
specifickou komunikaci. 

1) Důvodem je zejména fakt, že pouze na pohovoru, tedy v přímé 
komunikaci s personalistou, můžete ozřejmit, v čem přesně 
tkví vaše zdravotní omezení pro danou pracovní pozici. Je 
vcelku logické, že personalista se může zaleknout toho, když 
v průvodním dopise či v životopise si přečte, že máte např. 
roztroušenou sklerózu. Pokud nemá osobní zkušenost, může si 
vytvořit zcela zkreslený obrázek o tom, co to přesně znamená 
ve vašem případě. Protože jako je každý člověk jedinečný, tak 
i jednotlivé diagnózy jsou jedinečné ve svých projevech.
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 PRAKTICKÉ RADY A TIPY
Pokud jste přišli o práci, pak se nejlépe do tří dnů registrujte na 
nejbližší pobočce Úřadu práce ČR a začněte sami aktivně prohle-
dávat nabídky na internetových pracovních portálech. Rozmys-
lete si, v jakém oboru a v jaké lokalitě chcete práci hledat. 

1) PROCHÁZEJTE NABÍDKY NA INTERNETU KAŽDÝ DEN
Na velkých portálech, jako jsou job.cz či prace.cz, je nejvíce 
nabídek. Na prace.cz kromě platu a vzdělání můžete nabídky filt-
rovat také podle volby „Vhodné i pro OZP: nabídky pro osoby se 
zdravotním postižením“.

2) NECHEJTE ZA SEBE PRACOVAT „SVÉHO AGENTA“
Co je „agent“? Je to funkce, která za vás na některých webech/
serverech prohledává inzeráty, takže vy se můžete věnovat 
něčemu jinému. Charakteristiku této funkce najdete v rámečku. 

Pro spuštění vlastního agenta vám stačí krátká registrace 
a nastavení této funkce podle vlastních kritérií – viz poznámka 
pod tabulkou1). 

Agent vám do e-mailu zasílá pracovní nabídky – a to přesně ty, 
které odpovídají vašemu výběru! Neobtěžuje vás tedy inzeráty, 
které vás nezajímají. 

Agenta mají například největší pracovní servery jobs.cz a prace.cz.

Agent je zdarma a vyplatí se vám, pokud nemáte čas každý den 
prohledávat novou inzerci.

1) Kritériem může být například obor, poloviční úvazek, místo 
vhodné pro OZP atd.

3) VYTVOŘTE SI ELEKTRONICKÝ PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

Mít připravený profesní životopis kdykoli „po ruce“ je šikovné 
nejen proto, abyste mohli pohotově reagovat na nové pracovní 
nabídky. Máte totiž také možnost s ním „pracovat“ aktivně.

Můžete jej umístit na velké pracovní servery, takže vás personalisté 
mohou sami „napřímo“ oslovit s konkrétní nabídkou práce.

Vložení profesního životopisu na tyto servery je bezplatné.

Takto vložený životopis není na internetu volně dostupný všem. 
Zpřístupníte jej pouze registrovaným firmám, které vás mohou 
kontaktovat.

Mezinárodní vzor profesního životopisu v různých jazykových 
mutacích najdete na http://www.europass.cz/zivotopis.
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4) POZOR NA FALEŠNÉ NABÍDKY PRÁCE
Stále se ještě vyskytují případy, kdy náplň práce popsaná v inze-
rátu neodpovídá realitě nebo zaměstnavatel neoprávněně poža-
duje zaplacení různých poplatků (sem patří i nabídky práce podle 
takzvaného „systému letadlo“). 

Příznaky podvodných nabídek. Zbystřete a dejte si pozor, pokud:

Práce vypadá příliš „růžově“ – za minimální práci jsou nabízeny 
vysoké výdělky.

Není jasná náplň práce.

Není zřejmý způsob odměňování.

Po vás chtějí „vstupní poplatek“ nebo koupi zboží.

Vás tlačí do podpisu smlouvy hned na první schůzce.

Chtějí po vás více informací, než je uvedeno v pracovní smlouvě.

Firma nemá kanceláře – pohovor probíhá například v kavárně.

Po vás chtějí „nestandardní“ informace – např. kontakty 
na rodinné příslušníky či přátele.

Firma nemá podnikatelské IČO a živnostenský list.

Nabízená práce se nemůže zaměstnavateli finančně vyplatit. 
Častým příkladem je plnění nebo nadepisování obálek nebo 
kompletace hraček.

 JAK POSTUPOVAT, KDYŽ SE S FALEŠNÝM 
INZERÁTEM SETKÁTE?
Pokud si nejste jistí „férovostí“ pracovní nabídky, požádejte o čas 
na rozmyšlenou a pracovní smlouvu si vezměte domů k prostu-
dování. Zjistěte si maximum možných informací o daném zaměst-
navateli, zkuste na internetu (případně i  jinde) dohledat refe-
rence. Jsou tyto reference převážně či nápadně často negativní? 
Pokud se potkáte s jednáním zaměstnavatele, které je evidentně 
podvodné, kontaktujte subjekty uvedené v tabulce.

inspektorát práce

místní pracoviště Úřadu práce ČR 

subjekt, který pracovní nabídku zveřejnil
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3. JAK NA PROFESNÍ 
ŽIVOTOPIS 
A MOTIVAČNÍ DOPIS

K obsahu kapitoly:
Profesní životopis (často se užívá zkratka CV z latinského 
curriculum vitae) spolu s motivačním dopisem jsou vaší první 
vizitkou. Zaměstnavatel si podle nich udělá první představu 
a rozhodne se, zda vás pozve na pohovor… Jak je správně 
napsat – ale také zaslat? 

 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ŽIVOTOPISU

Existuje několik základních pravidel, jak psát profesní životopis, 
aby splnil svůj jediný cíl – tedy zaujal personalistu či zaměstna-
vatele natolik, že bude následovat pozvání na pohovor.  Zde jsou:

 – Vytvořte si samostatný životopis pro každý typ zaměstnání nebo 
pozice (například když se hlásíte na dvě rozdílné pozice „junior 
účetní“ a „provozní restaurace“).

 – Projděte si webové stránky svého potenciálního zaměstnavatele 
a seznamte se s činností firmy. Uzpůsobte svůj životopis tak, aby 
byl přesně vytvořený pro danou pozici.

 – Ze životopisu musí být jasné, že chcete přesně tuhle práci – 
respektive že požadavky zaměstnavatele vypsané v  inzerátu se 
odrážejí ve vašem životopise.

 – Životopis by měl mít jasnou strukturu, přehlednou úpravu a délku 
přiměřenou zkušenostem – pro absolventa školy to jsou dvě 
strany, pro zkušenějšího člověka pak maximálně o stránku více.

 – Klíčové body a  fakta zvýrazněte. Neuvádějte informace, které 
nejsou pro danou pozici relevantní, případně jim věnujte pouze 
velice málo místa.

 – Zkontrolujte několikrát, zda text neobsahuje pravopisné chyby, 
a  to včetně chyb ve formátování a  celkové grafické úpravě – 
šanci, aby byl první dojem dobrý, máte pouze jednu.
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 – Neuvádějte do životopisu ani do průvodního dopisu očekávanou 
výši platu, pokud k tomu nejste přímo vyzváni.

 – Vždy uvádějte pouze pravdu. Zbytečně si nevymýšlejte, ale zároveň 
se nebojte nabídnout, co umíte. 

 – Pište stručně a výstižně.

 – Životopis má pouze zařídit pohovor, nikoli rovnou sehnat 
zaměstnání. Nesnažte se do něj proto „nacpat“ úplně všechno.

Pamatujte, že profesní životopis se píše ve strukturované 
podobě! Obsahuje jen základní informace, které mají přímou 
souvislost s  tím, že se někde ucházíte o  určitou pozici/práci. 
Rodinný stav a další osobní věci se tedy do životopisu neuvádějí! 
Nejde o  slohové cvičení, ale hlavně o  přehlednost – informace 
mohou být uvedeny i „v bodech“. 

Základní struktura profesního životopisu:
• jméno a příjmení
• vzdělání
• současné a předchozí zaměstnání
• jazykové dovednosti
• počítačové dovednosti
• jiné dovednosti a zkušenosti
• (doporučení neboli reference)
• datum

Konkrétní požadavky v inzerátu jsou vodítkem pro psaní životopisu 
– pro každý typ pozice mějte jiný, „na míru šitý“ životopis!

 STRUKTURA ŽIVOTOPISU ANEB CO NESMÍ BÝT 
VYNECHÁNO

1) JMÉNO A PŘÍJMENÍ
 – Adresa, telefonický a  e-mailový kontakt – uvádějte jen e-mail, 
který opravdu používáte!

2) VZDĚLÁNÍ
 – Začněte od současného (nejaktuálnějšího) ke staršímu.

 – Postačí, když uvedete poslední, nejvyšší vzdělání.
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 – Použijte oficiální název školy, studijního programu/oboru, případně 
předmětů.

 – Pokud to není zřejmé, uveďte i název získané kvalifikace.

 – V případě, že chcete spíše upozornit na své pracovní úspěchy či 
jste již delší dobu po škole, vzdělání dejte až za zaměstnání.

3) SOUČASNÉ A PŘEDCHOZÍ ZAMĚSTNÁNÍ 
 – Pokud nejste absolvent a máte pracovní zkušenosti, tak si dejte 
na této části nejvíce záležet.

 – Začněte od současného (nebo posledního) zaměstnání ke staršímu.

 – Použijte správný název zaměstnavatele a pozice.

 – Popište stručně klíčovou náplň pozice, odpovědnost a  hlavní 
úspěchy. Uvědomte si, že pouhé vyjmenování pracovních pozic 
příliš nenapoví (např. dvě sekretářky ve dvou rozdílných firmách 
nebudou dělat nikdy přesně to samé). 

4) JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI
 – Rozdělte znalosti na písemné a ústní.

 – Vyhýbejte se použití slov “aktivně” a “pasivně”.

 – Lepší je vaši dovednost uvést na konkrétním příkladu z předchozích 
zaměstnání (např. e-mailová komunikace v angličtině se zákazníky).

5) POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI
 – Vyjmenujte software, se kterým máte zkušenosti – popište svou 
konkrétní dovednost nebo uveďte délku aktivního používání (např. 
2 roky).

6) JINÉ DOVEDNOSTI A ZKUŠENOSTI
 – Uveďte, zda vlastníte řidičský průkaz.

 – Zařaďte sem přehled praxí, kurzů, schopností, publikovaných prací 
atd. Můžete zde stručně zmínit i zájmy a úspěchy v relevantních 
soutěžích.

 – Součástí životopisu mohou být i přílohy s fotokopiemi absolvovaných 
kurzů, certifikátů, vysvědčení apod. U kreativních oborů odkazy na 
portfolia, osobní webové stránky apod.

7) DATUM
 – Mělo by být samozřejmě aktuální – nenechávejte datum 
předchozího zaslání vašeho CV jinému zaměstnavateli!
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 DOPORUČENÍ NEBOLI REFERENCE – SOUČÁST 
ŽIVOTOPISU, NEBO NE?

Doporučení (reference) ve strukturovaném profesním 
životopise uveďte po pečlivém zvážení pouze v případě, 
můžete-li se spolehnout na kladné odezvy od předchozího 
zaměstnavatele (předchozích zaměstnavatelů). V tomto 
případě umístěte reference mezi „jiné dovednosti a zkušenosti“ 
a „datum“. V opačném případě doporučení (reference) 
neuvádějte, ale připravte se na to, že se vás na ně potenciální 
zaměstnavatel zeptá při samotném pohovoru. Promyslete si 
svou odpověď předem.

 ČEMU SE JE DOBRÉ PŘI PSANÍ ŽIVOTOPISU 
VYHNOUT?

1) KRÁTKODOBÁ PRAXE
Když odejdete z práce po několika týdnech či měsících z důvodu, 
že u dané společnosti nevidíte svoji budoucnost nebo vám jakkoli 
nevyhovuje, neuvádějte tyto zkušenosti v životopisu. Zaměstna-
vatelé mají tendenci pohlížet na lidi, kteří vydrží na jednom místě 
příliš krátkou dobu, jako na fluktuanty a  tomuto hodnocení se 
rozhodně chcete vyhnout. 
Ovšem v  případě, že máte více takových krátkodobých zkuše-
ností, jež se vážou k pozici, o kterou se ucházíte, a jsou to napří-
klad projekty, na nichž jste pracovali pouze kratší dobu, vyčleňte 
pro tyto zkušenosti v životopisu zvláštní sekci, již nazvete např. 
„Krátkodobé projekty“. Takto bude zřejmé, že tyto projekty objek-
tivně trvaly krátkou dobu a nejedná se o trvalé pracovní poměry, 
které jste ukončili příliš brzy. 

2) PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI, JEŽ NESOUVISEJÍ S POZICÍ, 
O KTEROU SE UCHÁZÍTE
Pokud chcete pracovat jako administrativní pracovník, ale v minu-
losti jste pracovali na pozicích jako číšník nebo barman, vynechte 
tyto zkušenosti. Nijak se totiž nevážou k dané pozici v admini-
strativě. Jestli ale žádné zkušenosti z  administrativy nemáte, 
pokuste se najít spojitost mezi tím, co jste dělali, a tím, co byste 
dělat chtěli. Měli jste ve svém týmu barmanů pracovníky, kterým 
jste šéfovali a vedli jste agendu spojenou s  jejich řízením? Měli 
jste na starosti objednávky zásob? Popište tyto zkušenosti tak, 
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aby měly význam pro pozici, kterou chcete zastávat.

3) UVÁDĚNÍ VŠECH ODPOVĚDNOSTÍ, JEŽ JSTE NA RŮZNÝCH 
POZICÍCH MĚLI
Soustřeďte se pouze na nejvýznamnější odpovědnosti, jež se 
vážou k pozici, o kterou se ucházíte. Životopis v žádném případě 
není místo, kde byste měli uvádět všechny podrobnosti o vašich 
předchozích úkolech. Místo toho tedy vždy uvádějte to nejvý-
znamnější, co vám nejvíce pomůže získat žádanou pozici.

4) DŮVODY, PROČ JSTE Z POSLEDNÍ PRÁCE ODEŠLI
I když některé dotazníky vyžadují tyto informace už na začátku 
výběrového řízení, nechejte si tuto informaci až na pohovor. 
Vysvětlování důvodů ukončení pracovních poměrů v  životopisu 
rozhodně není vhodné. Navíc by to mohlo působit nekompletně 
až negativně. Vysvětlení si nechejte až na osobní setkání, kde 
zcela určitě dostanete dostatek prostoru k tomu, abyste objek-
tivně dané skutečnosti a okolnosti ozřejmili. 

 NÁSTRAHY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

1) PŘEDMĚT ZPRÁVY 
Pokud předmět zprávy nazvete jako CV nebo životopis, je prav-
děpodobné, že personalistovi toho moc nenapoví. Nejvhod-
nější je uvést pozici a  případně jméno uchazeče. Například: 
Účetní_Novák

2) PŘEPOSÍLANÝ E-MAIL
Dalším jevem, který nevzbudí mnoho sympatií u personalistů, je 
přeposlání e-mailu již jednou odeslaného na adresu jiného poten-
ciálního zaměstnavatele či ze soukromého e-mailu.
V předmětu se objeví například tyto výrazy:

 – FW: Životopis mojí kočičky;
 – FW: Žádost o místo nákupčího ve společnosti A. (To je špatné, 
pokud se hlásíte o  místo obchodního zástupce u  konkurenční 
společnosti B!)

3) ZAVIROVANÝ E-MAIL UCHAZEČE O PRÁCI
Zavirovaný e-mail napoví hodně o  vaší schopnosti používat 
počítač. Kromě toho není ve většině případů takový e-mail 
z bezpečnostních důvodů vůbec otevřen, a proto se vaše kore-
spondence nedostane k odpovědnému pracovníkovi.  Je dobré 
používat antivirové programy s  aktuální antivirovou databází. 
Některé z nich lze používat pro domácí použití zdarma.
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4) ŽIVOTOPIS V E-MAILU BEZ TEXTU I PŘEDMĚTU ZPRÁVY
Pokud přijde e-mail uchazeče o  zaměstnání bez jakékoli věty 
v textu e-mailu, byť je připojen v příloze podrobný průvodní dopis, 
opět je problém s  jeho roztříděním a  případně přeposláním na 
konkrétní adresu odpovědného pracovníka. 
Pokud tedy připojíte průvodní dopis jako přílohu, je dobré alespoň 
jeho stručnou verzi napsat přímo do textu (tzv. do „těla“) e-mailu.

 ŽIVOTOPIS V PŘÍLOZE – FORMÁT DOKUMENTŮ 

Nejvhodnější je uložit životopis a průvodní dopis ve formátu „.rtf“ 
nebo „.doc“, případně „.txt“ nebo „.pdf“. Asi nejoptimálnější je formát 
„.rtf“, který je velmi kompatibilní a  svými možnostmi většinou pro 
potřeby životopisu dostačuje. 
Druhou volbou je formát „.pdf“, s  nímž máte jistotu, že nedojde 
k možným obtížím při otevírání, neboť je v něm dokument „uzamčen“. 
Pokud použijete formát „.doc“, je nutno počítat s tím, že váš doku-
ment bude z 99 % otevřen v programu Microsoft Word a tudíž je 
vhodné kompatibilitu přečtení v tomto programu vyzkoušet.

 DOKUMENTY V PŘÍLOZE – POJMENOVÁNÍ 
ŽIVOTOPISU A PRŮVODNÍHO DOPISU

Jak napsat název životopisu a průvodního dopisu? Pro začátek 
záměrně uvedeme špatné příklady životopisů, které občas také 
dorazí k personalistům.

Takto ne:
Životopis_jindra.rtf;
CV.doc;
Ziv.pdf;
Mojecv.rtf;
Zivotopis.doc;
Pruvodnidopis.doc;
Ing.doc.

O
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Pokud chcete svůj životopis a  průvodní dopis pojmenovat tak, 
aby bylo jasné, komu patří, je dobré použít některý z následujících 
způsobů. 

Takto ano:
NovakJan_pruvdopis;
NovakJan_zivotopis;
NovakJan_CV (pro anglickou verzi).

Také je možno přidat ještě pozici, na kterou se hlásíte, 
například:

NovakJan_pruvdopis_nakupci;
NovakJan_zivotopis_nakupci;
NovakJan_CV_nakupci (pro anglickou verzi).

 DOKUMENTY V PŘÍLOZE – VELIKOST SOUBORŮ 
S ŽIVOTOPISEM A MOTIVAČNÍM DOPISEM

Ačkoliv se podmínky pro přenos větších souborů neustále zlep-
šují, je třeba brát v  úvahu, že všeho moc škodí, a  to platí také 
pro profesní životopisy a jejich přílohy. Některé e-mailové servery 
nepřijmou nebo naopak neodešlou soubor větší než například 
500 kB nebo 1 MB.
Z tohoto důvodu je nejvhodnější upravit soubory tak, aby jejich 
velikost nepřesahovala 100 kB. Životopis v programu PowerPoint 
je velmi zajímavý, ale pokud má velikost 4 MB, tak se k některým 
zaměstnavatelům nedostane, někteří ho neotevřou a jiní si nebudou 
třeba vědět rady s jeho vytištěním.
Dalším problémem s  velikostí souborů jsou vložené fotografie 
obrovské velikosti. V životopise není nutné mít fotografii na celou 
stranu A4, stačí malá fotografie velikosti pasové fotografie. Pokud 
máte naskenovanou fotografii nebo fotografii z digitálního fotoa-
parátu, je nutné zmenšit její rozměry či velikost ve specializovaném 
programu.
Některé uchazeče napadne vložit naskenované doklady o vzdě-
lání, absolvovaných kurzech atp. Takový e-mail již může mít veli-
kost přes 10 MB, což je absolutně neúnosné. Pokud zaměst-
navatel vyžaduje takové dokumenty, je jednodušší a  levnější je 
zaslat faxem nebo poštou, případně přinést na osobní pohovor.

P
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 MOTIVAČNÍ DOPIS

Představte si, že máte před sebou dva téměř identické životo-
pisy. K  prvnímu je přiložen motivační dopis, k  druhému nic, jen 
kontaktní údaje. Kterého uchazeče byste si pozvali na pohovor 
vy? Už z tohoto jednoduchého příkladu vyplývá, jak je motivační 
dopis důležitý.

Motivačnímu dopisu se někdy také říká průvodní dopis. Jde 
o jedno a to samé. Hlavním cílem motivačního dopisu je přesvědčit 
zaměstnavatele (respektive personalistu či náborového 
pracovníka), aby si vás pozval na pohovor. Jak toho dosáhnout? 
Popište svoji motivaci!

Vyzdvihněte se přitom jako vhodný kandidát na danou pozici. 
Stručně napište, jaké konkrétní zkušenosti či dovednosti máte 
nebo jakých úspěchů jste na posledních pozicích dosáhl. 
Zaměstnavatele zaujmete tak, že si po přečtení řekne: „Tohle je 
možná člověk, kterého hledám.“

 ČÁSTI MOTIVAČNÍHO DOPISU:

1) OSLOVENÍ A VELKÉ „V“
Pozdrav je logicky to první, na čem adresátovi utkví zrak, 
a v případě, že nebude odpovídat zažité formě, máte u něj hned 
první „mínus“. Podobné to může být, napíšete-li ve slově „Váš“ 
apod. malé písmeno. Proto se těmto formálním náležitostem 
věnujeme v následujícím rámečku detailněji.

OSLOVENÍ
Pokud píšete konkrétní osobě, oslovte ji podle následujících 
pravidel. 

- V případě, že se obracíte na ředitelku či ředitele, případně 
předsedkyni či předsedu, oslovte ji/jej touto funkcí. Tedy např. 
Vážená paní ředitelko / Vážený pane předsedo. 

(Pozn.: Má-li oslovovaný jinou funkci, použijte k oslovení jeho 
titul či jméno viz níže. NEOSLOVUJTE tedy např. Vážená paní 
náměstkyně, Vážený pane zástupce ředitele, Vážená paní 
vedoucí apod.)
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- Má-li oslovovaný titul doktor, inženýr nebo magistr, oslovujte 
tímto titulem (nižšími tituly se v písemném styku neoslovuje. 
Tedy např.: Vážená paní doktorko, Vážený pane inženýre, 
Vážená paní magistro. 
(Pozn.: Tituly se uvádějí nejčastěji před jménem. Výjimkou je 
Ph.D. Tento titul se uvádí za jménem, např. Jan Novák, Ph.D. 
I v případě tohoto titulu tedy oslovujte Vážená paní doktorko, 
Vážený pane doktore.)

- V ostatních případech oslovujte pomocí slova „vážená/ý“ 
a příjmení, tedy např.: Vážená paní Slavíková, Vážený pane 
Dvořáku. Pokud neznáte konkrétní osobu, které píšete, 
doporučuje se jako oslovení napsat pod sebe „Vážená paní, 
vážený pane“. Např.: Vážená paní, vážený pane, obracím se na 
Vás na základě inzerátu…
(Pozn.: Písmeno „v“ ve spojení na druhém řádku „vážený pane“ 
je malé.)
Toto oslovení je mnohem vhodnější, než např. často užívané 
„Vážení“ (např. „Vážení, chtěl bych se na Vás obrátit…“).

VELKÉ „V“
Ve slovech „Vy“, „Vás“, „Vaše“, „Vám“ apod. pište velké „V“. 
(Např. „Obracím se na Vás“, „… ve Vaší společnosti“ apod.) Jde 
o formální vyjádření zdvořilosti.

2) ÚVOD
Zde je zapotřebí zmínit zejména to, o jakou pracovní pozici máte 
zájem, případně i na jaké pobočce, v jakém městě – pokud píšete 
do velké firmy s celorepublikovou působností.

 – Motivace. To je nejstěžejnější část a  zároveň i  nejtěžší. Zkuste 
si skutečně odpovědět na otázku, proč na inzerát reagujete, co 
vás láká na konkrétní pracovní pozici / pracovní náplni u daného 
zaměstnavatele.

 – Odkaz na informace v  životopise. Motivační dopis rozhodně 
není místem, kde máte pouze v  jiné firmě zopakovat stejné 
informace, které jsou obsaženy v  životopise. Vyberte to, co je 
pro zaměstnavatele tím nejstěžejnějším. Pokud nevíte, tak se 
podívejte znovu na inzerát do části, kde zaměstnavatel popisuje 
své požadavky.
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 – Výzva k pozvání na pohovor. Jde o slušnou žádost o osobní setkání.

 – Na konci nesmí chybět pozdrav (více o  něm v  rámečku), pod 
nímž následuje na samostatném řádku podpis. (V e-mailu nejde 
samozřejmě o ručně psaný podpis, ale o napsání jména, případně 
včetně titulu, např.: Jana Novotná, Ing. Ivan Černý). 

Závěrečný pozdrav je samostatný odstavec začínající na 
novém řádku. Nejde-li o celou větu (= neobsahuje-li sloveso), 
není na konci pozdravu ani čárka ani tečka, např.:
S pozdravem
Jana Novotná
S přátelským pozdravem
Ing. Ivan Černý
S přáním pěkného dne
Bc. Vladimír Novák

Čárka ani tečka se nepíše ani tehdy, když je pozdrav větou 
(= obsahuje sloveso), ale logickou součástí této věty je také 
podpis na dalším řádku, např.:
Srdečně zdraví
Jana Novotná

Pro úplnost uvádíme i případ, kdy se tečka na konci 
závěrečného pozdravu píše – jestliže je vyjádřen samostatnou 
větou (= obsahuje sloveso a podpis není jeho součástí), např.: 
Srdečně zdravím a věřím, že Vám budu moci vše vysvětlit 
osobně.
Ing. Ivan Černý
Tento poslední způsob však pro jeho komplikovanost 
nedoporučujeme používat.

Motivační dopis by měl být nedílnou součástí každého zaslaného 
profesního životopisu. A  nezáleží na tom, zda ho posíláte 
personální agentuře nebo přímo potenciálnímu zaměstnavateli. 
Obrovskou chybou by bylo zejména to, kdybyste poslali svůj 
životopis bez motivačního dopisu na inzerát, ve kterém vysloveně 
stojí „zašlete svůj životopis s  motivačním dopisem na níže 
uvedené kontakty“. Co by si nejspíš o vás personalista pomyslel? 
Asi že o nabízenou pozici příliš nestojíte, když vám dělá problém 
splnit základní požadavky. 
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Existují pozice, k jejichž náplni přímo patří tvorba písemných 
textů. V takovém případě je třeba motivačnímu dopisu věnovat 
obzvlášť velkou pozornost. 
Ale písemný projev je první vizitkou každého! Proto si na něm 
dejte záležet a raději jej před odesláním nechejte zkontrolovat 
z hlediska pravopisu.
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4. PRACOVNÍ POHOVOR
K obsahu kapitoly:
Váš profesní životopis a motivační dopis vzbudil zájem 
zaměstnavatele. Dosáhli jste zamýšleného cíle – pozvání 
k osobnímu pohovoru. Jak se na něj předem připravit a jak 
postupovat přímo během něj, to vám prozradí následující 
řádky… Obsahují také „úkoly“, jejichž vyřešení vám pomůže 
ke správné přípravě na pohovor. Proto si je ve vlastním zájmu 
opravdu zkuste plnit. 

 PŘÍPRAVA NA POHOVOR SE ZAMĚSTNAVATELEM

Cílem vaší účasti je představit sebe jako nejlepšího kandidáta/
kandidátku na nabízenou práci a dozvědět se o ní více informací. 
Ideálním závěrem je získat nabízené pracovní místo. 

Osobní schůzka se obvykle pohybuje v  rozmezí patnácti minut 
až jedné hodiny. Během této doby se o vás bude dotyčný člověk, 
popřípadě skupinka lidí, snažit dozvědět maximum informací, 
které z  jejich pohledu budou mít vliv na to, zda jste vhodný 
kandidát/kandidátka či nikoliv. Vy budete mít možnost říct 
o sobě, co považujete za důležité, ale také se naopak zeptat, co 
vás vzhledem k dané pozici zajímá. 

Na osobní setkání byste se měli důkladně připravit. Čas věnovaný 
přípravě vám totiž dává větší šanci uspět při výběrovém řízení, neboť 
právě pečlivou přípravou získáte náskok oproti těm uchazečům, 
kteří přípravu podcenili. Navíc pokud personalista uvidí, že jste se 
dobře připravili, nebude mít pochybnosti o vaší motivaci.

Důkladná příprava vám umožní nejen rozmyslet si vše potřebné, 
ale také představit sebe v  dobrém světle, jako člověka 
svědomitého, který ví, co chce, a má realistický pohled sám na 
sebe i na nabízenou práci.

1) PSYCHICKÁ PŘÍPRAVA
Před přijímacím řízením je zcela normální, že jste trochu nervózní 
a sami pro sebe si kladete otázky: „Na co se mě budou ptát? Co 
je bude zajímat? Z čeho mě budou zkoušet?“
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Pro pohovor se zaměstnavatelem je nezbytné znát chronologicky 
své profesní působení, sled minulých zaměstnání a  nabytých 
zkušeností – „převyprávět“ svůj profesní životopis. Vždy je 
potřeba myslet na to, že jde o  pracovní pohovor, informace 
o vašem soukromí nejsou vhodné.

Podstatné je umět říci, co umíte, s čím máte zkušenosti a  jaké 
jsou vaše silné stránky. Proto si doma, v rámci přípravy, zkuste 
sami pro sebe NAHLAS říci, co umíte a  jaké máte zkušenosti. 
Uveďte si i  příklad, odkud to znáte, kde jste dovednost získali 
a v čem se vám osvědčila. Zkuste si tímto způsobem odpovědět 
i  na další běžné typy otázek při pracovním pohovoru. Až vám 
zaměstnavatel podobné otázky položí, budete lépe připraveni 
a také bude vaše odpověď suverénnější a promyšlenější. 

TIP: DOPLŇTE NEDOKONČENÉ VĚTY:
1) Moje silné stránky jsou:

...................................................................................................................................
2) Za svůj největší životní úspěch považuji:

...................................................................................................................................
3) Práci, o kterou se ucházím, chci vykonávat, protože:

...................................................................................................................................
4) Chci se zlepšit v:

...................................................................................................................................

2) ORGANIZAČNÍ PŘÍPRAVA 
Při kontaktu se zaměstnavatelem, když se domlouváte na termínu 
a místě schůzky, se také zeptejte, jak bude pohovor probíhat, co 
si máte přinést s sebou, kolik času si vyhradit.

Důležitou součástí další přípravy na pohovor jsou tyto oblasti:
 – znalosti o firmě;

 – vzhled (hygiena, oblečení, celková úprava);

 – pomůcky (např. životopis či doklady o vzdělání);

 – časový plán.
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Zdrojem informací o firmě jsou tiskoviny, www stránky, osobní 
reference. Je dobré získat poznatky o  činnosti firmy, jejích 
produktech a službách. Nejenže chcete na pohovoru zapůsobit 
svými znalostmi, ale také přece chcete vědět, do čeho jdete!

Výběr oblečení si rozmyslete podle typu práce, o  kterou se 
ucházíte. Zajistěte si dostatečně dopředu, že je oblečení čisté 
a  připravené (na klidu vám např. nepřidá žehlit košili 5 minut 
před odchodem). Doporučujeme oblečení, na které jste zvyklí, 
nové boty mohu pěkně potrápit a znervóznit. Nezapomeňte na 
upravenost rukou, vlasů a na příjemnou vůni.

Na pohovor přijďte v každém případě včas (ideálně pět až deset 
minut předem). Nepůsobí dobře, když přijdete pozdě, ale ani příliš 
brzy! Zjistěte si dopravní spojení a zajistěte dostatečnou časovou 
rezervu. Před vstupem vypněte mobilní telefon, případný doprovod 
– pokud to není nezbytné – zanechte před branami firmy.

Jdeme na to!

TIP: ZAMYSLETE SE NAD NÁSLEDUJÍCÍMI OTÁZKAMI 
A ZKUSTE NA NĚ ODPOVĚDĚT:
1) Jak dlouho existuje firma, do níž jdu na pohovor?
2) Čím se firma zabývá, jakou práci mi nabízí, co o té práci vím?
3) Které kusy oděvu si vezmu na sebe?
4) Ve kterém šuplíku mám uložený doklad o vzdělání?
5) Jakou tramvají (autobusem, trolejbusem) pojedu, ze které 
zastávky a na kterou?

 SAMOTNÝ POHOVOR SE ZAMĚSTNAVATELEM

1) ČEKÁNÍ NA POHOVOR
Před samotnou schůzkou se zkuste uklidnit, uvolnit a vystupovat 
sebevědomě. Máme pro vás pár rad:

 – Pozdravte s  úsměvem, podejte ruku krátce a  pevně. Během 
pohovoru udržujte oční kontakt. Kromě svých slov kontrolujte 
i  svůj mimoslovní projev (chůze, držení těla, mimika a  gesta) 
vypovídá o vašem sebevědomí, nadšení a chuti pracovat.

 – Chovejte se zdvořile. Netvařte se unaveně a  znuděně. Dejte 
najevo, že o místo skutečně usilujete.
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 – Nepomlouvejte svého předchozího zaměstnavatele.

 – Pozorně poslouchejte. Promýšlejte si své odpovědi. Odpovídejte 
k věci a pravdivě. 

TIP: ZKUSTE NA SEBE POMYSLET JAKO NA NOVÉ „ZBOŽÍ“ 
NA TRHU.
Zamyslete se nahlas nad svými kvalitami a výhodami oproti 
konkurenci. 
Své nevýhody si uvědomte, ale nedávejte je najevo. 
Zkuste se co nejlépe „prodat“.

2) OBVYKLÝ PRŮBĚH POHOVORU
Po přivítání a  představení účastníků osobního pohovoru vás 
zaměstnavatel obvykle vyzve, abyste mu o sobě něco pověděli 
a  zodpověděli jeho otázky – chce se o  vás (vašich zkušenos-
tech) dozvědět co nejvíce informací. Poté vám sdělí bližší infor-
mace o nabízené práci. S blížícím se závěrem vás zaměstnavatel 
vyzve, abyste se ptali vy – této možnosti určitě využijte, dáte tím 
najevo zájem o práci. Ptejte se na vše, co vás zajímá, ale mějte 
na paměti, že na prvním místě je pro zaměstnavatele (a měl by 
být i pro vás) váš zájem o práci. Ptát se například jako na první 
věc, kam se chodí na obědy, určitě nezapůsobí dobře. Na konci 
pohovoru je obvyklé dohodnout další postup – do kdy vás budou 
informovat o výsledku, zda bude nějaké další kolo apod.

TIP: ZAMYSLETE SE NAD „ŘEČÍ TĚLA“.
Vypovídá tento postoj o zájmu nebo odmítání?
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 OTÁZKY ČASTO KLADENÉ ZAMĚSTNAVATELEM:

 – Proč se ucházíte právě o  danou pozici a  právě u  nás? Co víte 
o naší firmě?

 – Jaké máte pracovní zkušenosti? Jaká byla vaše pracovní náplň, 
co jste měli na starosti v posledním zaměstnání? Jak vypadal váš 
typický pracovní den?

 – Co vidíte jako svůj největší přínos pro naši společnost? 
Jaké dovednosti, znalosti, vlastnosti nám můžete nabídnout? 

 – Jaké máte profesní cíle v budoucnu – za rok, za pět let?

 – Jak si představujete své platové ohodnocení?

 – Kdy můžete nastoupit?

 MOŽNÉ OTÁZKY UCHAZEČE:

 – Proč je tato pozice volná?

 – Můžete mi popsat typický den člověka na dané pozici? Co přesně 
budu mít na starosti?

 – Jak si představujete ideálního uchazeče?

 – Jaké jsou možnosti postupu a vzdělávání? 

 – Kdy je předpokládaný nástup? 

 – Kdy se dozvím výsledky výběrového řízení, jaký bude další 
postup? 

TIP: VYMYSLETE TŘI DALŠÍ OTÁZKY PRO 
ZAMĚSTNAVATELE  
(CO BYSTE JEŠTĚ CHTĚLI VĚDĚT):
1)................................................................................................................................
2)...............................................................................................................................
3)...............................................................................................................................

 JINÉ DRUHY POHOVORŮ

1) DRUHÉ KOLO
Výběrové řízení může mít několik kol. Pokud uspějete při poho-
voru, mohou následovat další stupně výběru, třeba znovu formou 
pohovoru. Případné další pohovory probíhají zhruba stejně, ale 
většinou se jich účastní i další lidé. Vše se řeší do větších podrob-
ností, rozhoduje se mezi 2–3 uchazeči.



46

2) POHOVOR PO TELEFONU
V tomto případě si zaměstnavatel vytváří dojem na základě jedi-
ného smyslového vjemu – vašeho hlasu. 

 – Je výhodou, pokud víte předem, kdy se rozhovor uskuteční. Máte 
možnost být v tu chvíli na klidném místě, mít při ruce poznámky 
a případně si i poznámky v průběhu hovoru dělat. Při ruce mějte 
i  svůj životopis, který vám připomene důležité body vašeho 
profesního profilu. 

 – Při hovoru raději stůjte. Je obvyklé, že celý projev zní 
profesionálněji, stojíte-li, než když se např. hrbíte na židli. 

 – Oblečte se do „pěkných“ šatů i  před telefonickým pohovorem. 
Pokud si vezmete na sebe to, v čem obvykle chodíte do práce, 
budete se cítit jistěji a působit profesionálněji, než když budete 
oblečeni v pyžamu! 

 – Pokud vás telefonát zastihne v nevhodnou chvíli, kdy se nemůžete 
dobře soustředit či nemáte dostatek času, navrhněte termín, kdy 
zavoláte zpět.

TIP: ZKUSTE SI PODOBNÝ ROZHOVOR NANEČISTO. 
POKUD JE TO MOŽNÉ, POŽÁDEJTE PŘÍTELE, ABY VÁM 
ZATELEFONOVAL, JAKO KDYBY ŠLO O POHOVOR. 

3) HROMADNÝ POHOVOR (TZV. „ASSESSMENT CENTRE“)
Jde o komplexní posouzení většího počtu uchazečů současně, 
trvá obvykle celý den. Náplň tvoří řešení individuálních úkolů, 
skupinových úkolů, psychologické testy, pohovor.

TIP: VYZKOUŠEJTE SI PŘÍKLAD INDIVIDUÁLNÍHO ÚKOLU: 
Jak byste přesvědčili Eskymáka, aby si koupil ledničku?

4) TESTY
Při osobním pohovoru se můžete setkat s různými druhy testů. 
Vzhledem k větší časové náročnosti vás většinou zaměstnavatel 
upozorní předem. Může se jednat o  psychologické testy, testy 
osobnosti, testy zaměřené na výkonnost aj. 

Jednu oblast možného testování tvoří testy praktickýc dovedností 
– například manuální zručnost, psaní na PC, testy odbornosti 
(z  oboru ve kterém pracujete), testy řidičských schopností, 
ověření jazykových znalostí atd.
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TIP: PŘÍKLAD OTÁZKY Z EKONOMICKÉ OBLASTI: 
Jaké náležitosti musí mít faktura?
Napadnou vás další otázky na toto téma?

 NA CO BY SE VÁS NEMĚLI PTÁT ANEB JAK REAGOVAT 
NA NEVHODNÉ OTÁZKY

Existují otázky, které by vám zaměstnavatel neměl položit 
z  důvodu možné diskriminace. Na tyto otázky nemusíte odpo-
vídat, neboť nemají přímý vztah k pracovní pozici. Jako vhodnou 
reakci na nevhodnou otázku doporučujeme obrátit pozornost na 
souvislost s prací, kterou máte vykonávat. Zaměstnavatel může 
položením takové otázky například pouze testovat vaše reakce 
na nepříjemnou situaci.

TIP: PŘIPRAVTE SE NA MOŽNÉ NEVHODNÉ 
(POTENCIÁLNĚ DISKRIMINAČNÍ) DOTAZY. ZDE JSOU 
PŘÍKLADY:
1) Jaká je vaše sexuální orientace? 
2) Jste věřící? 
3) Kdy se budete ženit/vdávat? 
4) Za jak dlouho plánujete rodinu? 
5) Jsou vaše děti často nemocné? Kdo se o ně v případě 
nemoci postará? 
6) Kde je zaměstnán váš manžel, vaše manželka, přítel, 
přítelkyně? 
7) Jaké politické straně fandíte? 
8) Jste členem nějaké sekty?

 JAK INFORMOVAT O SVÉM ZDRAVOTNÍM STAVU

Až na osobním pohovoru je většinou ta správná chvíle tuto oblast 
prodiskutovat. Není to proto, že byste chtěli zdravotní postižení 
zaměstnavateli zatajovat, ale je známo, že byste si tím snížili 
šance k  pozvání na přijímací pohovor. Zdravotní postižení není 
v  tomto případě významné, protože se ucházíte o práci, kterou 
můžete vykonávat se svým handicapem. 
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Kdy naopak o svém handicapu informovat:

 – Váš handicap je takového rázu, že je zapotřebí, aby se vám 
zaměstnavatel přizpůsobil nebo byl z  jiného důvodu na tuto 
okolnost dobře připravený již na pohovoru. Více viz 2. kapitola – 
podkapitola „Říct o handicapu předem?“. 

 – Osobně pak máte možnost vysvětlit, že jste schopni nabízenou 
pozici zastávat. Zaměstnavateli sdělte, co vše umíte a dokážete, 
jaké vzdělání máte absolvováno. Když se zmiňujete o  svých 
omezeních, hned doplňte, jak je možné je kompenzovat a pokud 
možno na tom najděte nějaké pozitivum. Určitě také uveďte 
benefity pro zaměstnavatele – slevy na dani či možnost plnění 
povinného podílu.

 – Reagujete na pracovní nabídku, která je určena přímo pro osoby 
se zdravotním postižením či znevýhodněním – v tom případě tuto 
informaci do životopisu samozřejmě uveďte.

TIP: POPIŠTE SVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV VZHLEDEM 
K POZICI, O KTEROU SE UCHÁZÍTE. ODPOVĚZTE PŘITOM 
NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY: 
1) Jakou práci můžete vykonávat? 
2) Jak ovlivní váš zdravotní stav váš pracovní výkon?
3) Co by měl váš budoucí zaměstnavatel vědět předem?
4) Co byste potřebovali od zaměstnavatele pro to, aby váš 
pracovní výkon byl maximální v rámci vašich možností a abyste 
minimálně byli v pracovní neschopnosti či u lékaře?

 VYJEDNÁVÁNÍ O PLATU

Vyjednávání o  platu patří mezi nejdůležitější a  zároveň mezi 
nejožehavější části přijímacího pohovoru. Dříve než půjdete na 
pohovor, je dobré si zjistit platové relace na podobných pozi-
cích – může to být z inzerce, kde uvádějí platové rozpětí, nebo od 
známých pracujících v oboru nebo to můžete zjistit na internetu. 
Pamatujte: 

 – Na téma platu je vhodné se zeptat až na konci pohovoru.

 – Hovořte o  platovém rozpětí, ne o  konkrétní částce; buďte 
připraveni svou volbu odůvodnit.

 – Ptejte se nejen na nástupní plat, ale také na platový postup.
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 NEUSPĚLI JSTE?

Přišel vám e-mail od firmy, kde vás informují o tom, že byli potě-
šeni vaší účastí při přijímacím pohovoru, ale nakonec dali před-
nost jinému uchazeči? Důvody mohou být různé. Zkuste se 
zpětně zamyslet nad tím, kde jste třeba udělali chybu, zda jste 
měli dostatečnou kvalifikaci apod. Existují ale také okolnosti, 
o kterých nevíte a které nemůžete ovlivnit (například vedoucí je 
nadšený cyklista a  jiný, stejně kvalitní uchazeč jako vy, má jako 
velkého koníčka cyklistiku).

Pokud důvodům odmítnutí nerozumíte, neváhejte a personalistovi 
zavolejte. Bližší informace sice odmítnutí nezmění, ale mohou 
vám významně pomoci při dalších pohovorech.

Pro zamyšlení uvádíme nejčastější hlavní důvody odmítnutí 
uchazečů:

• nevýrazná prezentace sama sebe, nízká sebedůvěra, 
neupřímnost
• nedostatečná schopnost formulovat vlastní cíle, 
nerozhodnost a nejistota
• nedostatek projeveného zájmu, nedostatečná příprava
• nedbalý, neupravený vzhled, nevhodný oděv
• větší zájem o platové záležitosti než o samotnou práci
• špatná komunikace
• nedostatečná praxe, časté střídání prací

Zdroj: Mgr. Dana Sklenářová, Mgr. Tomáš Ergens, Mgr. Petra 
Konečná – Pracovní sešit kurzu Příprava na osobní pohovor, Liga 
vozíčkářů 
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5. NÁSTUP  
DO NOVÉ PRÁCE

K obsahu kapitoly:
Nástup do nové práce uzavírá mnohdy dlouhé a stresující 
období hledání práce. Tedy období nejistoty, zda stále ještě 
máme své místo na pracovním trhu – zda nás ještě nějaký 
zaměstnavatel „bude chtít“. Je to určitě důvod k tomu si 
konečně oddechnout… Jenže zároveň i k tomu udělat vše pro 
to, abychom o novou práci nepřišli. Anebo naopak, abychom 
se s novým zaměstnavatelem zavčas rozloučili. 

 OBDOBÍ PRO ODDECH A SPRÁVNOU ADAPTACI

První den v práci – a celé období zkušební doby – je stěžejním 
časem, kdy si zaměstnavatel ověřuje, zda máme ty kvality, které 
od nás očekává, a  jestli je pro něj spolupráce s námi přínosná. 
A  také my sami si ve zkušební době můžeme ověřit, jestli 
u daného zaměstnavatele chceme zůstat, zda nám náplň práce 
vyhovuje atd.

Jen málokterý člověk má rád situaci, kdy přichází do nového 
pracovního prostředí, mezi neznámé lidi. Pro většinu z nás je 
právě tato skutečnost důvodem zvýšené nervozity a mnoha 
obav z toho, jak budeme přijati a jestli novou práci zvládneme. 
To, co pro zmírnění všech našich obav můžeme určitě udělat, je 
dobře se na první den a adaptační období připravit.

 PŘÍPRAVA NA PRVNÍ DEN A PRVNÍ TÝDNY V NOVÉ PRÁCI

 – Ráno si nechte dostatečnou časovou rezervu na úpravu svého 
zevnějšku a  cestu do práce, abyste měli jistotu, že první den 
přijdete včas.

 – První den budete podepisovat spoustu dokumentů, nezapomeňte 
si tedy s sebou vzít doklady a potřebné dokumenty, o které vás 
požádá personalista.
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 – Pokud jste se na pohovoru nepotkali se svým nadřízeným, 
projděte si ještě jednou webové stránky a zapamatujte si jména 
a pozice lidí, se kterými budete určitě přicházet do styku. Během 
prvního dne si pokud možno zapamatujte jména kolegů, kteří se 
vám budou představovat. Pokud víte, že vaše paměť na jména 
není nejlepší, dělejte si poznámky, je to určitě lepší varianta, než 
se opětovně ptát na jméno.

 – První dny a  týdny v práci se budete seznamovat s celou řadou 
nových informací. Nikdy nepředstírejte, že něčemu rozumíte, 
když to není pravda. Pokud něco nechápete, slušně se zeptejte 
a nechte si to vysvětlit. Firma do vás v prvních dnech investuje čas, 
abyste zvládli všechny důležité postupy a mohli se co nejrychleji 
plnohodnotně zapojit do práce. Rozhodně je lépe přijímáno, když 
se v tento čas na všechno pořádně vyptáte, než když měsíc po 
školení budete zjišťovat věci, které už máte znát. Pokud je nových 
informací příliš, pište si poznámky a také požádejte o poskytnutí 
maximálního počtu informací či postupů v písemné podobě.

 – Prvních pár týdnů buďte spíše pozorovatelem. Sledujte, jaké 
vztahy mezi sebou kolegové mají, jak spolu mluví, jaké mají 
zvyklosti, například kdy odcházejí na oběd, jak probíhají porady, 
jaká je ve společnosti psaná i  nepsaná hierarchie. Dělejte si 
poznámky, vstřebávejte atmosféru. 

 – Určitě se nemusíte vyhýbat běžné konverzaci, ale v prostředí 
nových kolegů není dobré mluvit o  intimních, rodinných, 
osobních věcech, svěřovat se se svými problémy atd. Pracovní 
poměr nemusí vždy znamenat navázání přátelství, respektive 
do zaměstnávání nechodíme kvůli nalezení přátel, a  i když 
se tak mnohdy stává, nesmí být neformální vztahy nikdy 
překážkou pro udržení profesionálního, pracovního vztahu 
mezi lidmi na pracovišti. 

 – To, co není dobré dělat v  adaptačním období, když jste na 
pracovišti nováčkem, je kritizovat zavedený systém. Pokud se 
už chcete a  musíte vyjádřit, vždy navrhněte i  způsob možného 
řešení a vyhněte se frázím, které nejsou konstruktivní, jako např. 
„V minulém zaměstnání jsme to dělali lépe.“

 ŘÍCT – ČI NEŘÍCT KOLEGŮM?

Máte-li zdravotní postižení či znevýhodnění, které není na první 
pohled patrné, měli byste tuto informaci během prvních pár dní 
sdělit svým kolegům. Stále je ještě mnoho zaměstnanců z  řad 
OZP/OZZ, kteří se ze strachu či z důvodu předešlých špatných 
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zkušeností rozhodli, že informaci o tom, že mají invalidní důchod 
či nějaká zdravotní omezení, raději nechají pro sebe. Praxe ale 
ukazuje, že mlčení v  tomto ohledu nepřinese užitek ani vám ani 
ostatním v pracovním týmu. Toto tvrzení podporují následující důvody. 

 – Lež má krátké nohy – mezi kolegy by měla být na profesní úrovni 
přiměřená dávka otevřenosti a důvěry. Pokud se někdo rozhodne 
svoje omezení ostatním nesdělit, časem se bude zaplétat do 
lží a  hledání vysvětlení, která budou zdůvodňovat to, že chodí 
k lékařům, že se vyhýbá určité práci, že nemůže kolegovi pomoct 
zvednout těžké břemeno apod. Tato skutečnost pak vede k tomu, 
že si takovéto chování začnou vykládat jako lenost, neloajalitu apod., 
a to už je pak velmi těžké vyvrátit. Důvěra se zakládá na pravdě.

 – Budete-li mít problémy, ostatní budou vědět, jak vám pomoci. Pokud 
zaměstnavatel ani kolegové nebudou znát vaše zdravotní rizika, 
potom vám v  případě potřeby ani nebudou umět účinně pomoci, 
a navíc si z takové situace odnesou velké obavy do budoucna.

 – Váš konkrétní příklad může pro vaše kolegy znamenat první blízké 
setkání s  někým, kdo má zdravotní handicap. Vaše otevřenost 
k tomuto tématu a příklad toho, že i přes zdravotní limity pracujete 
a jste plnohodnotnou součástí pracovního týmu i celé společnosti, 
jim zprostředkuje jedinečnou životní zkušenost, kterou si s sebou 
ponesou dál.

 – Daňové výhody na straně zaměstnavatele i na straně zaměstnance 
– pokud informaci o zdravotním omezení nepředáte zaměstnavateli, 
ani on ani vy si nemůžete nárokovat slevy na dani.

Příklad z praxe: Zaměstnankyně v malé firmě o deseti 
zaměstnancích, která provádí laboratorní testy, v průběhu 
svého působení získala zdravotní postižení. Byl jí uznán 
invalidní důchod a doporučení od lékařů znělo, že již nadále 
nesmí pracovat s tekutým dusíkem. Požádala tedy svého 
nadřízeného o diskrétnost, zachování mlčenlivosti, a on ji 
z důvodu změny pracovní schopnosti přeřadil na jinou pozici. 
Ostatní kolegové ale nerozuměli tomuto rozhodnutí a začali 
svou kolegyni vylučovat z kolektivu, později dokonce psychicky 
deptat. Ke všemu se také roznesla fáma, že její přeřazení 
proběhlo na základě milostné aféry mezi ní a vedoucím, a takto 
se to také doneslo jejímu manželovi.



56

 POSKYTNĚTE OSTATNÍM „NÁVOD, JAK NA MĚ“

Pokud chcete kolegům v  práci lépe přiblížit sebe a  co od vás 
mohou očekávat, namísto jednoho slova (diagnózy) jim poskyt-
něte funkční popis – jakýsi „návod“, jak se k vám mají chovat.

 – Diagnóza je vaše soukromá věc. Pokud ji nechcete sdělit, 
nemusíte. Kolegové by ale měli rozumět tomu, proč máte 
například upravenou pracovní náplň nebo pracovní úvazek či proč 
se „vyhýbáte“ nějaké konkrétní činnosti.

 – Vždy mluvte co nejkonkrétněji. Dávejte kolegům příklady z praxe, 
např. namísto sdělení, že nemůžete tahat nic těžkého, raději 
řekněte: „Ze zdravotních důvodů nemohu nosit věci těžší než 
5 kg. Takže třeba šanon v kanceláři samozřejmě vzít mohu, ale 
krabici šanonů už ne. Zato ale mohu pomoci jinde.“

 – Pokud potřebuje od svého okolí, aby se vám v  komunikaci 
přizpůsobilo, buďte opět co nejkonkrétnější a  vysvětlete jim 
důvody, proč je to pro vás důležité. Například: „Možná se vám teď 
zdá, že s vámi mluvím normálně, ale ve skutečnosti slyším velmi 
špatně, mám naslouchátko a  také vám částečně odezírám ze 
rtů. Z tohoto důvodu by pro mě bylo velmi obtížné rozumět třeba 
na poradách, kdyby mluvilo více lidí najednou. Pokud by něco 
takového nastalo, tak na to upozorním… Také na mne nemá cenu 
mluvit či volat, když jsem k vám zády, prosím vždy mě upozorněte 
například poklepáním na rameno, že mluvíte na mne. Věřím, že 
s  těmito pravidly se dorozumíme vždy bez problému.“ Pokud to 
uznáte za vhodné, můžete pro kolegy připravit něco na způsob 
komunikačního desatera. Jde o  to, aby se předešlo prvotním 
nezdarům v  komunikaci, které by mohly vést k  sérii mnoha 
nedorozumění, jež v dlouhodobém horizontu vedou až k ukončení 
pracovního poměru.



ZÍSKANÉ 
POSTIŽENÍ

°



58



59

6. ZÍSKANÉ POSTIŽENÍ
K obsahu kapitoly:
V životě mohou nastat situace, které kladou na osobní 
i profesní život obrovské nároky. Jednou z takovýchto velkých 
zkoušek může být úraz či rozvoj vážného onemocnění, 
které znamená přehodnocení dosavadního druhu a intenzity 
pracovního zaměření. Návod, jak se s tím vyrovnat osobně, 
vám následující řádky nepřinesou – zato co udělat z hlediska 
profesního, ano. 

 ZÍSKANÉ POSTIŽENÍ – KAM SE OBRÁTIT

Pokud jste se vlivem úrazu či vážné zdravotní komplikaci ocitli 
v dlouhodobé pracovní neschopnosti, která trvá již téměř rok, je 
namístě podat si žádost o invalidní důchod. Mít invalidní důchod 
rozhodně neznamená konec pracovní kariéry ani konec výdě-
lečné činnosti jako takové. 
Naopak – je to podpora ze strany státu těm, kteří byť i na omezený 
čas pozbyli schopnost si na své živobytí vydělat pouze prací. 
Invalidní důchod je definován negativně jako ztráta pracovní 
schopnosti. Tuto definici lze brát ale i obráceně jako to, do jaké 
míry jsou vaše pracovní schopnosti zachovány.
Pokud se někdy dostanete do této situace a víte, že máte pravdě-
podobně před sebou delší období omezené pracovní schopnosti, 
nezapomeňte komunikovat se svým zaměstnavatelem. Klíčem je 
nalezení takového řešení, ze kterého budou těžit obě strany, jak 
zaměstnanec, tak i zaměstnavatel. Zde je pár tipů:

 – Informujte zaměstnavatele o vývoji vašeho zdravotního stavu již 
v době pracovní neschopnosti.

 – Udržujte se zaměstnavatelem, ale i  vaším pracovním týmem 
kontakt. Ve chvíli, kdy se budete moci vrátit, budete daleko více „v 
obraze“ ohledně dění ve firmě i na pracovišti.

 – Zažádejte si o  invalidní důchod či status osoby se zdravotním 
znevýhodněním. Přinese to benefity vám i vašemu zaměstnavateli. 

 – Buďte k zaměstnavateli upřímní a otevření, pokud jde o prognózu 
vašeho stavu do budoucna. Neslibujte nic, o  čem víte, že 
pravděpodobně nesplníte, ani na druhou stranu nezatěžujte 
zaměstnavatele těmi nejčernějšími scénáři, na které vůbec 
nemusí dojít.
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 – Běžte za zaměstnavatelem s  návrhem řešení. Nikdo totiž 
nedokáže reálně odhadnout vaše možnosti lépe než vy sami, 
proto sami přemýšlejte, jak nejlépe můžete využít svou zbylou 
pracovní schopnost.

 – Pokud je pro vás v  důsledku získaného zdravotního postižení 
nebo znevýhodnění nutné upravit pracovní prostředí, dopředu si 
najděte zdroje, kde je lze pořídit. A ukažte zaměstnavateli, že „na 
vás“ pro dané pomůcky může získat dotaci z Úřadu práce ČR či 
z jiných zdrojů.

 – Je-li nutné, aby vás zaměstnavatel přeřadil na jinou práci či 
aby vám zkrátil pracovní úvazek, poukažte na pozitiva, která to 
zaměstnavateli přinese. Například nebude muset nikoho zaučovat 
a  seznamovat s  chodem firmy, ve vás má již jistotu zkušeného 
zaměstnance, od kterého ví, co má očekávat, vaše loajalita se 
tímto krokem naopak výrazně zvýší atd. 

 – Pokud potřebujete pro zachování stabilního zdravotního stavu 
docházet pravidelně k lékaři, snažte se to plánovat mimo pracovní 
dobu. Případně se se zaměstnavatelem domluvte na kompenzaci 
(zejména pokud máte zkrácený úvazek).

 – V případě, že se váš zdravotní stav vlivem úrazu či onemocnění 
výrazně změnil, připravte na to své kolegy. Dejte jim jasný 
a  praktický návod toho, co by měli vědět a  znát ve vztahu 
k pracovní pozici, na které pracujete.

 – Nebojte se obrátit na organizace, které poskytují poradenství 
a  služby pro lidi s  vaším typem zdravotního postižení. Mohou 
vám zprostředkovat příklady dobré praxe nebo zjistit, kde 
například můžete sdílet své aktuální starosti spojené se získaným 
zdravotním postižením.

Možnost konzultace bezbariérových úprav – viz přílohy na konci 
této příručky.

 JAK ZAŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD 

 ŽÁDOST O INVALIDNÍ DŮCHOD MŮŽE PODAT: 
 – oprávněná osoba; 

 – zákonný zástupce občana zbaveného způsobilosti k právním 
úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena.
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 NÁROK NA INVALIDNÍ DŮCHOD VZNIKNE POJIŠTĚNCI PŘI 
SOUČASNÉM SPLNĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK: 

 – nedosáhl ještě 65 let; 

 – stal se invalidním v prvním, druhém či třetím stupni;

 – získal potřebnou dobu pojištění nebo se stal invalidním v důsledku 
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání; 

 – nesplnil podmínky na řádný starobní důchod;

 – nedosáhl ještě důchodového věku, byl-li mu přiznán trvale 
krácený předčasný starobní důchod. 

 POTŘEBNÁ DOBA POJIŠTĚNÍ PRO NÁROK NA INVALIDNÍ 
DŮCHOD ZÁLEŽÍ NA VĚKU POJIŠTĚNCE A ČINÍ: 

 – do 20 let méně než jeden rok; 

 – od 20 let do 22 let jeden rok; 

 – od 22 let do 24 let dva roky;

 – od 24 let do 26 let tři roky; 

 – od 26 let do 28 let čtyři roky; 

 – nad 28 let pět roků. 

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje 
z  období před vznikem invalidity, a  jde-li o  pojištěnce ve věku 
nad 28 let, z  posledních 10 roků před vznikem invalidity. Od 1. 
ledna 2010 platí, že u  pojištěnce staršího 38 let se podmínka 
potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje 
za splněnou též, byla-li v období posledních 20 let před vznikem 
invalidity získána doba pojištění alespoň 10 roků. 

 KDY SE NEVYŽADUJE POTŘEBNÁ DOBA POJIŠTĚNÍ? 

Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje v  případě, že 
invalidita vznikla jako následek pracovního úrazu nebo nemoci 
z povolání. 

Oblast pracovních úrazů je obsažena v zákoně č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, a v na něm navazujícím nařízení vlády č. 
201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu.
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 ŽÁDOSTI O DŮCHOD SEPISUJÍ (NA PŘEDEPSANÉM TISKOPISU): 
 – okresní správy sociálního zabezpečení (dále též „OSSZ“); 

 – Pražská správa sociálního zabezpečení;

 – Městská správa sociálního zabezpečení, 
a to podle místa trvalého bydliště oprávněné osoby.

 JAK ZAŽÁDAT O STATUS OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
ZNEVÝHODNĚNÍM

Řízení o uznání osoby jako zdravotně znevýhodněné lze zahájit 
buď na základě žádosti fyzické osoby (o přiznání statusu OZZ 
nebo o odnětí statusu OZZ), nebo z moci úřední (pouze o odnětí 
statusu OZZ). Podnětem k  zahájení řízení z  moci úřední bude 
zejména zjištění posudkově významných skutečností, které jsou 
pro odnětí statusu OZZ rozhodné.

 ŽÁDOST PODÁVÁ OBČAN ČR NEBO CIZINEC, KTERÝ V ČR 
PRACUJE, A MÁ:

 – věk nad 15 let; 

 – ukončenou povinnou školní docházku;

 – z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 
omezenou schopnost uplatnit se na trhu práce. 

 ŽÁDOST MUSÍ MÍT PÍSEMNOU FORMU. JE NUTNÉ, ABY 
OBSAHOVALA: 

 – jméno a příjmení žadatele;

 – datum narození žadatele; 

 – adresu a podpis žadatele;

 – předmět (čeho se týká – např. žádost o přiznání statusu OZZ)

 – údaje o ošetřujícím lékaři a jeho sídlo.

Žádost lze podat přímo na příslušné OSSZ, zaslat poštou, 
formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo 
elektronicky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.
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Doporučený vzor žádosti je dostupný na OSSZ nebo v elektronické 
podobě na webových stránkách ČSSZ. Po podání žádosti žadatel 
obdrží písemnou informaci týkající se posuzování jeho zdravotního 
stavu a  bude požádán, aby se podrobil vyšetření u  ošetřujícího 
lékaře (doporučený termín je do osmi dnů od doručení informace 
s výzvou) a aby vyplnil přiložený „profesní dotazník“.

O uznání občana za OZZ rozhoduje OSSZ podle místa jeho 
trvalého pobytu (u cizinců podle místa hlášeného pobytu v ČR) 
na základě posudku zpracovaného posudkovým lékařem OSSZ.

 ODBORNÉ PORADENSTVÍ

Odborné sociální poradenství pro osoby se zdravotním posti-
žením je konkrétně poskytováno především v oblasti sociálních 
služeb, důchodového pojištění, příspěvku na péči, dávek státní 
sociální podpory, dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek a výhod 
pro osoby se zdravotním postižením, zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením, bydlení, jednání se státními institucemi 
nebo základního dluhového poradenství atp. 

Pokud byste měli problém s vyřizováním žádosti o invalidní 
důchod či statusu OZZ (nejčastějším problémem je zamítnutí 
těchto žádostí), můžete se obrátit na některou ze sociálních 
služeb, které poskytují právní či sociální poradenství:

• Národní radu osob se zdravotním postižením – má šest 
poraden včetně elektronické. K dispozici jsou vám nejen 
sociální pracovníci, ale i právníci, a to na adrese:  
http://www.nrzp.cz/;
• příslušnou občanskou poradnu  
viz http://www.obcanskeporadny.cz/;
• organizace pro lidi s vaším typem postižení – viz přílohy  
na konci této příručky.
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7. ZÁVĚREM PŘÍKLAD 
DOBRÉ PRAXE

K obsahu kapitoly:
Jedině sebevzdělávání nám může v rychle se měnícím světě 
pomoci nejen si najít práci, ale také si ji udržet. Zaměstnavatel 
dá totiž vždy přednost tomu, kdo je lépe připraven… 
Pamatujte si, že své schopnosti a dovednosti musíte stále 
rozvíjet, i když nemůžete najít práci – můžete například 
získávat praxi jako dobrovolník nebo navštěvovat různé 
rekvalifikační kurzy s ohledem na požadovanou profesi.

Formou rozhovoru přinášíme příklady dobré praxe dvou 
osob s  handicapem, které vás mohou inspirovat. Rozhovory 
přetiskujeme z newsletterů, které byly vydávány v rámci projektu 
„Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením“.

 1. ROZHOVOR
 VZDĚLÁNÍ A PRÁCE JSOU O (SEBE)ÚCTĚ

Právník a překladatel Petr Polanský o svých profesích, vzdělávání 
a tak trochu i o životě
Mgr. Petr Polanský vystudoval obor Právo a  právní věda na 
Univerzitě Palackého v  Olomouci a  v současnosti působí jako 
podnikový právník v  účetní společnosti Euregnia. Díky dobré 
znalosti angličtiny a  němčiny navíc překládá právní dokumenty 
a pomáhá zajišťovat komunikaci se zahraničními klienty. Kromě 
toho překládá z  obou uvedených jazyků knihy o  alternativní 
medicíně pro nakladatelství Svítání. Od svých 21 let se pohybuje 
převážně s pomocí vozíku. Je jedním z těch, které jejich zaměst-
navatel zařadil do našeho projektu Vzdělávání osob se zdra-
votním postižením.

Můžete nám říct něco o  sobě, co je podle vás důležité nebo 
co by mohlo čtenáře zajímat? Jaké jsou vaše největší záliby ve 
volném čase?
Je mi 33 let a  bydlím s  rodiči na vesnici. Jelikož tam pro mě 
bývá obtížné najít společenství, do kterého bych mohl se svým 
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postižením zavítat jako plnohodnotně přijatý člen, vítám tím 
víc každou příležitost, kdy mohu být díky svým schopnostem 
užitečný, a vůbec nevadí, že mi přístup po většinu času zajišťuje 
internet, přes který pracuji pro oba své zaměstnavatele. Pokud to 
pracovní úkoly vyžadují (což se stává zhruba jednou za tři týdny), 
dojíždím i do kanceláře Euregnia v Uherském Hradišti. Ve volném 
čase se vedle objevování stále nových a stále exotičtějších cizích 
jazyků věnuji pokusům o tvůrčí psaní, a když se chci opravdu jen 
nečinně bavit, sleduji přenosy uměleckých sportů jako kraso-
bruslení či gymnastika.

Proč jste si jako svou profesi zvolil právě „právničinu“? Čím 
vás přitahuje?
Myslím, že mě ve výběru dosti ovlivnila naše středoškolská 
učitelka základů právní nauky, která dokázala proměnit vyučo-
vací hodinu v dobrodružné hledání práva a spravedlnosti… Mimo-
chodem jsem toho názoru, že by výuka právních základů měla 
být na středních školách, ba dokonce i na učilištích výrazně posi-
lována. Znát svá občanská práva a ve stejné míře i své povinnosti 
je ze společenského i  soukromého hlediska určitě důležitější 
než chemické vzorce a  letopočty dávných bitev, na které klade 
takový důraz stávající školská soustava.

Jaké bariéry se vám během studia nejvíc stavěly do cesty? 
Myslím tím nejen ty reálné, ale i obrazné.
Mohu upřímně prohlásit, že jsem během vysokoškolských studií na 
žádné větší překážky nenarazil, a pokud jsem se i musel s něčím 
poprat, vyplynulo to vždy z přirozeného stavu věcí, rozhodně mi 
nikdo neházel klacky pod nohy se zlým úmyslem. Fakulta, kde jsem 
prožil asi nejhezčí životní období, pro mě byla oázou s nevysycha-
jícím pramenem vzácné životodárné tekutiny, totiž úcty druhých. 
Po celých těch 5 let jsem jasně cítil, že si mě nejen profesoři, ale 
i ostatní spolužáci váží pro to, co umím a jak si počínám, že nehledí 
na můj vozík, nýbrž na mé vystupování a studijní výsledky, kterých 
jsem dosahoval bez zvláštních úlev a výsad… Vlastně bych to mohl 
shrnout tak, že vzdělávání, a potom také práce jsou zdrojem úcty 
druhých k nám a z ní plynoucí sebeúcty.

Spousta, možná většina mladších Čechů dnes mluví na základní 
komunikační úrovni anglicky. Jak jste se k tomuto jazyku dostal 
vy a jak to, že jste se v ní tak zdokonalil?
Cizí jazyky pro mě vedle obživy představují i  velký koníček, 
nebylo proto nijak těžké se v  nich zdokonalovat a  angličtina 
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hrála pochopitelně vždy hlavní roli. Zájemcům bych poradil, aby 
studium jazyka brali pokud možno jako zábavu, pak to jde totiž 
skoro samo, jak věděl už před 400 lety náš velký rodák J. A. 
Komenský. Když si svůj oblíbený pořad, film či sportovní přenos 
pustíte v anglickém znění, už to není neužitečně promarněný čas, 
nýbrž účinná forma sebevzdělávání. Komenského bych si dovolil 
parafrázovat i v tom, že brána cizích jazyků je každému neustále 
otevřená, přičemž každá nově osvojená řeč naopak otevírá bránu 
k novým světům.

Dostáváme se k vašemu zaměstnavateli. Jakým způsobem jste 
se dozvěděl o  společnosti Euregnia? Byla první, v  níž jste se 
ucházel o práci?
Po profesní stránce je můj případ možná zvláštní tím, že jsem 
nikdy nebyl jako uchazeč odmítnut. Když jsem v  rámci povinné 
praxe při studiu požádal o stáž na právnickém oddělení České 
zbrojovky, umožnili mi tam 2 roky působit, dokonce za slušnou 
úplatu. Euregnia byla pak prvním zaměstnavatelem, u  kterého 
jsem se po promoci na doporučení příbuzné ucházel o zaměst-
nání, a  opět úspěšně. Tím nechci tvrdit, že by v  zaměstnávání 
zdravotně postižených bylo u  nás všechno růžové, spíše bych 
chtěl všechny s  podobným osudem povzbudit, aby se hlavně 
vzdělávali, protože je-li tato stránka u zdravých důležitá, u posti-
žených je zcela rozhodující, jak bych mohl prokázat na širokém 
vzorku mých zdravotně znevýhodněných přátel.

Kromě překladů vyplývajících z  vaší profese (odborné texty) 
překládáte také pro nakladatelství Svítání, které se profiluje 
jako „specialista na zdravý životní styl“. Jak jste se k  tomu 
dostal a jaké knihy překládáte?
Nabídku spolupráce s  nakladatelstvím Svítání jsem objevil na 
internetových stránkách zaměřených na zprostředkování práce 
zdravotně postiženým a opět jsem se hned při prvním dotazu na 
možnost zaměstnání dočkal kladné odpovědi. Na nové práci se 
mi nejvíce zamlouvalo, že jsem díky ní mohl opět naplno využít 
a  rozvíjet zkušenosti s  cizojazyčnými texty, což v  úzce zamě-
řeném a  strohém právnickém slohu není dost dobře možné. 
Díky edičnímu plánu Svítání se ke mně postupně dostaly tituly 
úžasně širokého spektra, například kniha o  vztahu lidského 
chování a stravy, o akupunktuře (to z německého originálu), ba 
dokonce jsem překládal i  pojednání o  apokryfním Tomášově 
evangeliu z makrobiotického pohledu. Nyní dokončuji překlad 
makrobiotické kuchařky.
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V rámci našeho projektu „Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním 
postižením“ absolvujete jednak kurzy právní, jednak zaměřené 
na další prohloubení znalostí angličtiny… Jak jste se o  našem 
projektu dozvěděl? Od svého zaměstnavatele nebo jinak?
Možnost účasti na tomto vzdělávacím programu mi v plné míře 
zprostředkoval zaměstnavatel Euregnia, jmenovitě kolegyně 
Štulířová, která mi díky svým zkušenostem také vyřídila celou 
související agendu. Výběr jednotlivých vzdělávacích kurzů a oslo-
vení jejich poskytovatelů jsem už provedl sám.

Odpovězte prosím upřímně – máte pocit, že tyto kurzy jsou pro 
vás, potažmo pro Euregnii prospěšné, nebo byste se bez nich 
obešel?
Jelikož jsem si na vysoké škole zvolil právnickou němčinu, 
skončilo mé systematické studium angličtiny vlastně maturitní 
zkouškou. A byť jsem se angličtině dál profesně i  volnočasově 
věnoval, nepokusil jsem se nikdy o  zisk státní, natož meziná-
rodní zkoušky z tohoto jazyka, možná i z podvědomé obavy, že 
mi přes získanou praxi přece jen chybí nutný teoretický základ. 
To se snažím nyní prostřednictvím kurzů dohnat a  po dohodě 
s lektory bych měl v příštím roce usilovat o zkoušku CAE. Pokud 
jde o právní kurzy, nemusím asi nikoho přesvědčovat, že se teď 
po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a  souvisejí-
cích předpisů hodí každá dobrá rada, kterou mohu od zkušených 
přednášejících pochytit. Věřím, že jak pokrok v  angličtině, tak 
i rozvíjení právnických kvalit budou pro Euregnii přínosem.

Děkujeme a přejeme vám mnoho štěstí a dalších úspěchů!



PŘÍLOHY
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A) PRACOVNÍ PORTÁLY PRO OZP/OZZ – KDE 
HLEDAT ZAMĚSTNÁNÍ?

B) MOŽNOSTI KONZULTACE ÚPRAV, POMŮCEK 
A ZKUŠENOSTÍ

C) NEZISKOVÉ ORGANIZACE PRO OZP/OZZ
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 PŘÍLOHY

A)  PRACOVNÍ PORTÁLY PRO OZP/OZZ  
– KDE HLEDAT ZAMĚSTNÁNÍ?

1) SPECIÁLNÍ INZERCE POUZE PRO UCHAZEČE Z ŘAD  
OZP/OZZ:
http://www.muzes.cz/inzerce/nabizim-zamestnani/
http://www.appn.cz/volna-pracovni-mista
http://burzaprace.kontobariery.cz/Pracovni-nabidky.aspx
http://www.helpnet.cz/zamestnavani/
nabidky-prace-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim
http://www.nfozp.cz/chci-pomoci/zamestnavani-ozp/
nabidka-zamestani-ozp/
http://www.praceozp.cz/
http://www.ozpprace.cz/
http://www.vozejkov.cz/
http://www.unie-pz.cz/

2) INZERÁTY JAK Z CHRÁNĚNÉHO, TAK OTEVŘENÉHO TRHU 
PRÁCE:
www.prace.cz (do výběru inzerátu můžete zadat „Vhodné pro OZP“)
http://www.hledampraci.cz/
www.jobs.cz
http://Jobdnes.idnes.cz
http://www.easy-prace.cz/hledam-praci/
http://www.monster.cz/
http://www.annonce.cz/hledam-praci-chci-vydelat.html
http://prace.hyperinzerce.cz/
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/vmjedno
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B)  MOŽNOSTI KONZULTACE ÚPRAV, 
POMŮCEK A ZKUŠENOSTÍ

1) MOŽNOST KONZULTACE BEZBARIÉROVÝCH ÚPRAV
Liga vozíčkářů – www.ligavozic.cz 
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - www.sons.cz

2) MOŽNOST KONZULTACE POMŮCEK PRO OSOBY SE 
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM
www.pomuckyproneslysici.cz
Agentura pro neslyšící - www.appn.cz
ČMJN – Českomoravská jednota neslyšících – www.cmjn.cz 
ČUN – Česká unie neslyšících – www.cun.cz
SNN – Svaz neslyšících a nedoslýchavých – www.snncr.cz

3) MOŽNOST KONZULTACE POMŮCEK PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM 
POSTIŽENÍM
TyfloCentrum – www.tyflocentrum.cz
Kafira – www.kafira.cz
Tyflokabinet – www.sons.cz/tyflokabinet 
SPEKTRA Praha – www.spektra.cz 
SONS ČR – www.sons.cz 

4) MOŽNOST KONZULTACE POMŮCEK PRO OSOBY S TĚLESNÝM 
POSTIŽENÍM
Česká asociace paraplegiků – www.czepa.cz
Centrum Paraple – www.paraple.cz
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. – www.svaztp.cz 
Liga vozíčkářů – www.ligavozic.cz 

5) MOŽNOST KONZULTACE ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍM 
ONEMOCNĚNÍM
http://www.greendoors.cz/
http://www.fokus-praha.cz/
http://www.osbaobab.cz/
http://www.esethelp.cz/
http://www.prah-brno.cz/

6) MOŽNOST KONZULTACE ZKUŠENOSTÍ S NÁVRATEM DO PRÁCE 
PO LÉČBĚ RAKOVINY
http://www.amelie-os.cz/
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C)  NEZISKOVÉ ORGANIZACE PRO  
OZP/OZZ

 Hlavní město Praha 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

www.azzp.cz

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz

Česká unie neslyšících www.cun.cz

Diakonie ČCE www.diakonie.cz

Fokus Praha www.fokus-praha.cz

Fosa o.p.s. www.fosaops.org/o-fose

Greendoors www.greendoors.cz

Národní fond pro podporu 
zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením

www.nfozp.cz

Národní rada osob se zdravotním 
postižením

www.nrzp.cz

Občanské sdružení Baobab www.osbaobab.cz

Občanské sdružení ESET-HELP www.esethelp.cz

Paraple www.paraple.cz

Rytmus www.rytmus.org

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

www.sons.cz

SPEKTRA Praha www.spektravox.cz

Společnost DUHA www.spolecnostduha.cz

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

www.scmvd.cz

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR 

www.snncr.cz

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR

www.civilky.cz

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz

Tichý svět www.tichysvet.cz
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Tyfloservis www.tyfloservis.cz

Tyflocentrum www.tyflocentrum.cz

 Středočeský kraj 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

www.azzp.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 

www.czpstredoceskykraj.cz

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz

Diakonie ČCE www.diakonie.cz

Fokus Mladá Boleslav www.fokus-mb.cz

Občanské sdružení Baobab www.osbaobab.cz

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

www.sons.cz

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

www.scmvd.cz

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR 

www.snncr.cz

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR

www.civilky.cz

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz

Tichý svět www.tichysvet.cz

 Jihočeský kraj 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

www.azzp.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené a seniory 

www.jczps.webnode.cz

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz

Diakonie ČCE www.diakonie.cz

Fokus České Budějovice www.fokus-cb.cz

Fokus Písek www.fokus-pisek.cz

Fokus Tábor www.fokustabor.cz

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

www.sons.cz

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

www.scmvd.cz
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Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR 

www.snncr.cz

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR

www.civilky.cz

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz

Tichý svět www.tichysvet.cz

Tyfloservis www.tyfloservis.cz

Tyflocentrum www.tyflocentrum.cz

 Plzeňský kraj 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

www.azzp.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené

www.czppk.cz

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz 

Český klub nedoslýchavých 
HELP

www.audiohelp.cz

Diakonie ČCE www.diakonie.cz

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

www.sons.cz

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

www.scmvd.cz

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR 

www.snncr.cz

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR

www.civilky.cz

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz

Tichý svět www.tichysvet.cz

Tyfloservis www.tyfloservis.cz

Tyflocentrum www.tyflocentrum.cz

 Karlovarský kraj 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

www.azzp.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené 

www.sluzbypostizenym.cz

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz
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Diakonie ČCE www.diakonie.cz

Fokus Mladá Boleslav www.fokus-mb.cz

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

www.sons.cz

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

www.scmvd.cz

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR

www.civilky.cz

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz

Tyfloservis www.tyfloservis.cz

Tyflocentrum www.tyflocentrum.cz

 Ústecký kraj 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

www.azzp.cz

Agentura Osmý den www.osmyden.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené 

www.krcentrum.cz

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz

Diakonie ČCE www.diakonie.cz

Fokus Labe www.fokuslabe.cz

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

www.sons.cz

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

www.scmvd.cz

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR 

www.snncr.cz

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR

www.civilky.cz

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz

Tichý svět www.tichysvet.cz

Tyfloservis www.tyfloservis.cz

Tyflocentrum www.tyflocentrum.cz

 Liberecký kraj 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

www.azzp.cz
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Centrum pro zdravotně 
postižené 

www.czplk.cz

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz

Česká unie neslyšících www.cun.cz

Diakonie ČCE www.diakonie.cz

Fokus Liberec www.fokuslbc.eu.uvirt16.active24.cz

Rytmus Liberec www.rytmusliberec.cz

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

www.sons.cz

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

www.scmvd.cz

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR 

www.snncr.cz

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR

www.civilky.cz

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz

Tichý svět www.tichysvet.cz

Tyfloservis www.tyfloservis.cz

Tyflocentrum www.tyflocentrum.cz

 Královéhradecký kraj 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

www.azzp.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené 

www.czphk.cz

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz

Diakonie ČCE www.diakonie.cz

Fokus Turnov www.fokusturnov.cz

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

www.sons.cz

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

www.scmvd.cz

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR 

www.snncr.cz

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR

www.civilky.cz

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz
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Tichý svět www.tichysvet.cz

Tyfloservis www.tyfloservis.cz

Tyflocentrum www.tyflocentrum.cz

 Pardubický kraj 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

www.azzp.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené 

www.czp-pk.cz

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz

Český klub nedoslýchavých 
HELP

www.audiohelp.cz

Diakonie ČCE www.diakonie.cz

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

www.sons.cz

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

www.scmvd.cz

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR 

www.snncr.cz

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR

www.civilky.cz

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz

Tyfloservis www.tyfloservis.cz

Tyflocentrum www.tyflocentrum.cz

 Kraj Vysočina 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

www.azzp.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené 

www.zdravotnepostizeni-vysocina.
cz

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz

Diakonie ČCE www.diakonie.cz

Fokus Vysočina www.fokusvysocina.cz

Liga vozíčkářů www.ligavozic.cz

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

www.sons.cz

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

www.scmvd.cz
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Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR 

www.snncr.cz

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR

www.civilky.cz

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz

Tyfloservis www.tyfloservis.cz

Tyflocentrum www.tyflocentrum.cz

 Jihomoravský kraj 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

www.azzp.cz

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz

Český klub nedoslýchavých 
HELP

www.audiohelp.cz

Česká unie neslyšících www.cun.cz

Diakonie ČCE www.diakonie.cz

Liga vozíčkářů www.ligavozic.cz

Práh www.prah-brno.cz

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

www.sons.cz

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

www.scmvd.cz

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR 

www.snncr.cz

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR

www.civilky.cz

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz

Tyfloservis www.tyfloservis.cz

Tyflocentrum www.tyflocentrum.cz

 Olomoucký kraj 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

www.azzp.cz

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz

Diakonie ČCE www.diakonie.cz

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

www.sons.cz
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Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

www.scmvd.cz

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR 

www.snncr.cz

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR

www.civilky.cz

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz

Tichý svět www.tichysvet.cz

Tyfloservis www.tyfloservis.cz

Tyflocentrum www.tyflocentrum.cz

 Moravskoslezský kraj 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

www.azzp.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené 

www.czp-msk.cz

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz

Česká unie neslyšících www.cun.cz

Českomoravská jednota 
neslyšících

www.cmjn.cz

Diakonie ČCE www.diakonie.cz

Fokus Opava www.fokus-cr.cz

Kafira www.kafira.cz

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

www.sons.cz

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

www.scmvd.cz

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR 

www.snncr.cz

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR

www.civilky.cz

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz

Tichý svět www.tichysvet.cz

Tyfloservis www.tyfloservis.cz

Tyflocentrum www.tyflocentrum.cz



83

 Zlínský kraj 

Asociace zaměstnavatelů 
zdravotně postižených ČR

www.azzp.cz

Centrum pro zdravotně 
postižené 

www.czp-zk.cz

Česká asociace paraplegiků www.czepa.cz

Česká unie neslyšících www.cun.cz

Český klub nedoslýchavých 
HELP

www.audiohelp.cz

Diakonie ČCE www.diakonie.cz

Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých

www.sons.cz

Svaz českých a moravských 
výrobních družstev

www.scmvd.cz

Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých v ČR 

www.snncr.cz

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR

www.civilky.cz

Svaz tělesně postižených v ČR www.svaztp.cz

Tyfloservis www.tyfloservis.cz

 Místně nezařazené 

Asociace společenské 
odpovědnosti

www.spolecenskaodpovednostfirem.cz

Business Leaders Forum ww.csr-online.cz

Byznys pro společnost www.byznysprospolecnost.cz

CEBRE www.cebre.cz

Informační systém pro OZP www.infoposel.cz

Nadace Neziskovky.cz www.neziskovky.cz

Národní institut pro integraci 
osob s omezenou schopností 
pohybu a  orientace České 
republiky

www.nipi.cz

Registr poskytovatelů sociálních 
služeb

www.iregistr.mpsv.cz 
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PROSTOR 
PRO VAŠE 
POZNÁMKY
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http://www.vzdelavani-ozp.cz      

http://www.fdv.mpsv.cz


