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V souvislosti s obnovou vymezování CHPM dochází k některým problémům při zpracování žádostí a 
při uzavírání dohod o vymezení CHPM. Jsou způsobeny mimo jiné přijetím novely 136/2014 ZoZ, 
která zrušila přechodné ustanovení týkající se doby 12 měsíců do vzniku nároku na zvýšení 
příspěvku dle §78. Již třetí verze žádosti obsahuje některé těžko pochopitelné požadavky. 

V následujících odstavcích najdete některá doporučení a zkušenosti, získané jak z dotazů našich 
členů, tak i z konzultací s GŘ ÚP ČR. 

Co je a není „navazující“ dohoda o vymezení? 

Pojem „navazující“ dohoda je nelegislativní pojem vyjadřující návaznost nově uzavíraných dohod na 
dohody stávající, uzavírané od roku 2011. Jde o následující příklady: 

a) dohoda platná od roku 2011 z tzv. „překlopení“ dohod o příspěvku na provoz CHPD, 
b) dohoda platná od roku 2012 uzavřená na „x“ CHPM s určitými charakteristikami, na nichž je 

možno zaměstnat „x“ krát „n“ OZP, 
c) dohoda dle b), kde některá CHPM již zanikla (např. odpadla určitá výrobní operace nebo 

služba), ostatní CHPM jsou obsazena (ÚP vyžaduje „shodný“ navazující okruh CHPM). 

Př.:  Dohoda je uzavřena na tři oblasti činností, jedna oblast (např. úklid jedné budovy) se ruší, ostatní 
zůstává nezměněno – není třeba uzavírat novou dohodu, jde uzavřít dohodu „navazující“. 

Jak se rozdělí/sloučí v „obnovení“ dohoda o vymezení CHPM, kde část těchto 
CHPM, např. 

 byla vymezena již v roce 2012 a jsou obsazena, 
 byla vymezena v březnu 2014 a jsou obsazena, 
 byla vymezena v září 2014 a jsou obsazena, 
 byla vymezena v prosinci 2014 a byla obsazena postupně v lednu až březnu 2015, část ještě 

není obsazena v době podání žádosti (duben 2015)? 

Rozhodující je datum vymezení CHPM: 
 CHPM vymezená do 30. 6. 2014 lze sloučit z několika dohod do jediné bez dopadu na výši 

podpory (protože je splněna podmínka zaměstnávání >12 měsíců), 
 CHPM vymezená po 30. 6. 2014 je nutno naopak rozdělit do dohod podle času, který uplynul 

z čekací doby 12 měsíců do nároku na zvýšení příspěvku dle §78 (3) – dopad zrušení 
přechodného ustanovení v novele 136/2014 ZoZ. Důvodem je usnadnění kontroly splnění 
podmínky uplynutí 12 měsíců ode dne vymezení. 

Př.: Jestliže má zaměstnavatel uzavřeny např. tři dohody, s daty uzavření 1. 1. 2014, 21. 2. 2014 a 
30. 11. 2014, podmínku pro navýšení příspěvku splňují pouze zaměstnanci, pracující na pracovních 
místech, vymezených  na prvních dvou dohodách. Tyto dohody je tedy možné sloučit do jedné žádosti, 
ale jen v původním rozsahu. 

Počet OZP podporovaných na jednom CHPM 

Nově se vymezují CHPM pouze pro počet OZP, jimiž jsou tato místa skutečně obsazená v době podání 
žádosti, v závislosti na režimu (směny, úvazky, překrytí). Pokud ZZP prokáže potřebu nezbytného 
vyššího počtu OZP na CHPM, vyplývající z charakteru práce nebo pokud jde o krátkodobý výpadek – 
neobsazení – který musí být nahrazen, pak lze vymezit i neobsazená CHPM.  
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Vymezení vyššího než obsazeného počtu OZP na daném CHPM není zakázáno, ÚP se však brání 
spekulativnímu vymezování CHPM pro nepřiměřený počet OZP. 

Pozn.: Pokud by vždy ZZP přistupovali k žádosti zodpovědně tak, že uvedou vždy počet zaměstnanců, 
odpovídající skutečnosti a domluvili by se s pracovištěm ÚP ČR na rozumném přesahu, např. na čtyři 
CHPM, kde se pracuje např. ve dvousměnném provozu na celý úvazek, by požádali o 10 lidí - tedy dva 
do rezervy, bylo by to pro obě strany přijatelné. Bohužel ÚP zná hodně případů, kde na jedno CHPM , 
kde se pracuje na jednu směnu a z pracovní smlouvy je zřejmé, že jde o plný úvazek, žádají 
zaměstnavatelé o vymezení pro čtyři zaměstnance. Toto nemůže považovat za oprávněný 
požadavek.(Názor ÚP ČR). 

Př.: Jak bude posouzena žádost o navazující dohodu o vymezení 5 CHPM, s možností zaměstnat až 15 
OZP, z nichž 11 je obsazeno ke dni žádosti, z toho 1 OZP na klíčové pozici (střihačka v konfekci) 
zemřela 14 dní před podáním žádosti (předpoklad nástupu nové OZP květen – červen 2015)? 
Pokud ZZP odůvodní a prokáže, že bez této pozice není možné zajistit dlouhodobě provoz, může být 
vymezeno i momentálně neobsazené CHPM. 

Pracoviště OZP a vymezená CHPM trvale mimo provozovnu ZZP 

Detašované pracoviště u zákazníka může mít různou povahu a důvody zřízení. Podle toho bude vždy 
individuálně posouzena i možnost vymezení: 

 nové CHPM, charakter činnosti neumožňuje její vykonávání v prostorách ZZP, zákazník však je 
připraven vytvořit podmínky pro činnost pracoviště, ZZP sám zajistí personální, organizační a 
provozní stránku pracoviště (práce ve mzdě jako předmět dodávky - kooperace, trvalé 
montáže, z důvodů provozních nebo provozně ekonomických, negativní vliv transportu), 

 ZZP zajišťuje činnost recepce, ostrahy a technického zabezpečení objektu zákazníka, 
 ZZP zajišťuje úklid, případně s ním spojené služby v prostorách zákazníka. 

Zejména první příklad je velmi podobný klasickému agenturnímu zaměstnávání, na které již od roku 
2012 nelze čerpat příspěvek na OZP dle §78. 

 Řešení doporučujeme vždy předem a otevřeně konzultovat s úřadem práce. 

 Žádost formulovat a doložit tak, aby byl zřejmý rozdíl – středem pozornosti ÚP je v tomto 
případě vhodnost práce, přínos pro sociální a pracovní integraci. 

 Lze argumentovat i tím, že i na dálku je OZP v komplexní péči kmenového zaměstnavatele, 
který zajišťuje zadávání, kontrolu a výkon práce, řeší s ním individuální přístup a problémy. 

 Vzniká šance přechodu nejschopnějších OZP po určité době do kmenového stavu zadavatele 
kooperace – tedy na volný trh práce. 

 Logická, věcná a konkrétní argumentace žadatele, v níž středem je zájem na kvalitním a 
udržitelném zaměstnání úřadem práce podporovaného OZP (není dobré argumentovat 
provozní a obchodní výhodností pro obě strany – evokuje to pocit ÚP z neoprávněného 
čerpání podpory §78). 

 ÚP lze v krajním případě nabídnout dohodu na omezení podpory těchto OZP „mimo 
pracoviště zaměstnavatele pouze na základní část §78 (2), pokud i tak je to ekonomicky 
výhodné. 

 Místního šetření by se vždy měla účastnit ze strany zaměstnavatele odpovědná osoba, 
předejde se tak nejasnostem a zkreslenému pohledu ÚP. 
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Pokud na pracovišti zadavatele kooperace jsou srovnatelné nebo lepší podmínky pro práci OZP, 
existuje smluvní vztah, z něhož vyplývají podmínky spolupráce a zaměstnanci jsou řízeni a 
kontrolováni provozními zaměstnanci ZZP, mělo by být řešitelné dodatkem dohody o vymezení 
CHPM bez větších problémů. 

Na co si dát pozor: 

 Místo výkonu práce i pracovní pozice uvedené v pracovní smlouvě musí být totožné s tím, co 

máte uvedeno v žádosti. Není možné přemísťovat zaměstnance na jiné pozice, nedodrží se 

tím počet vymezených míst ani na pozice, které nemá zaměstnavatel vůbec vymezeny. 

 Pozor také na ustanovení o zvýšení příspěvku dle §78 (3): zvýšení nelze přiznat v případě, že 

ÚP rozhodne, že se jedná o „zaměstnání OZP na CHPM mimo pracoviště zaměstnavatele“. 

Př.: Jakým správným postupem dosáhnout platnost vymezení CHPM tam, kde se jedná o pracoviště u 
zákazníka (služby, opravy, úklid nebo ostraha …) a mění se místo výkonu práce (skončí zakázka a je 
uzavřena s jiným zákazníkem)? 
Jestliže se mění pouze místo výkonu téže činnosti a za srovnatelných podmínek a v působnosti téže 
pobočky ÚP, bude zpravidla řešeno dodatkem dohody o vymezení, případně po provedení místního 
šetření. Dodatkem může být řešeno i v jiných případech, individuálně rozhodnutím ÚP. Jestliže se 
jedná o vymezení nových CHPM, v jiném regionu, mění se charakter práce nebo podmínky, bude 
uzavřena nová dohoda, na kterou se již vztahuje lhůta 12 měsíců pro přiznání zvýšení dle §78 (3). 

Žádost o vymezení CHPM obsahuje některé rafinované body, týkající se přínosu 
zaměstnání OZP pro jeho integraci a osobní rozvoj. Nabízíme základ a inspiraci 
pro vyjádření těchto přínosů (nedoporučujeme pouze okopírovat ): 

(Žádost o vymezení) F/8 

 „Přínos předchozí činnosti ZZP z hlediska druhu jejich postižení na trhu práce“ 
Např.: Družstvo přizpůsobuje zaměření své podnikatelské činnosti primárně možnostem a 
individuálním potřebám co nejširšího okruhu zdravotního postižení, využívá přitom svých 
dlouhodobých zkušeností a získané duální kvalifikace svých manažerů a provozních pracovníků. 
Dokladem toho je (např.) dlouhodobý pokles fluktuace zaměstnanců se ZP, umožňující nejen 
dlouhodobou udržitelnost pracovních míst, ale v řadě případů i profesní rozvoj, který podporujeme 
všude tam, kde k tomu jsou vytvořeny předpoklady. Je možno se pochlubit dalšími „pozitivy“ daného 
zaměstnavatele. Je potřeba si uvědomit, že ÚP klade důraz na to, co my považujeme často za 
samozřejmé. Pokud jsou k dispozici čísla např. za poslední tři roky, určitě uvést. 

Příloha žádosti č. 2 a): 

 „Vhodnost práce z hlediska pozitivních efektů pro sociální integraci“ 
Např.: Pro stávající i nové zaměstnance se ZP je v družstvu k dispozici široká škála pracovních pozic, 
která dává prostor pro optimální pracovní začlenění podle typu postižení i dalších osobních 
předpokladů, včetně možností osobního rozvoje. Z dlouholetých zkušeností považujeme udržitelné 
zaměstnání za rozhodující faktor pro sociální integraci našich zaměstnanců. 
Pokud je některým zaměstnancům se ZP umožněn nebo přímo podporován profesní rozvoj, určitě 
uveďte. 

Pozn.: často se setkáváme s obavami invalidních zaměstnanců z odejmutí nebo snížení invalidního 
důchodu právě z důvodu samotného soustavného zaměstnání, které působí negativně na jejich 
motivaci a profesní rozvoj – tedy kontraproduktivně. 
(Tuto provokativní poznámku je možno doplnit zejména tam, kde jsou negativní zkušenosti 
s posuzováním OZP „pracujících“ na přizpůsobených vymezených CHPM.) 
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Některé speciální dotazy:  

Vymezení CHPM pro OZP, který je jednatelem (statutárním zástupcem) ZZP?  
Pokud má firma pouze jednoho jednatele, ten nemá právo uzavřít sám se sebou pracovní smlouvu na 
pozici spojenou s vedením firmy (obchodní, ekonomické, provozní). Takovou pracovní smlouvu ÚP 
neuzná podle judikátu z roku 2014 jako podklad pro poskytnutí příspěvku dle § 78 ZoZ.  
Řešení je obtížné a „kostrbaté“ – těžko si lze představit změnu z obchodní společnosti na statut 
fyzické osoby (OSVČ se zaměstnanci) jen z tohoto důvodu. Praktičtější se zdá řešení ustanovením 
funkce „prokuristy“ nebo přijetím dalšího společníka (se symbolickým podílem), kteří mohou 
podepsat s jednatelem pracovní smlouvu, kterou úřad práce uzná pro příspěvek dle §78.   

Úspěšné jednání s ÚP v těchto a podobných situacích je jednou z nejnáročnějších částí našeho 
know-how spojeného se zaměstnáváním OZP. Nepředpokládejte, ale ujistěte se, že partner z ÚP 
rozumí tomu, co mu sdělujete. Tito lidé neradi pronikají do detailů obchodní, ekonomické a provozní 
stránky vaší firmy, snažte se zjednodušovat, používat názorných příkladů. Nebuďte skromní, pokud je 
čím, pochlubte se. Zkuste se na svůj vztah k ÚP podívat z jiného úhlu: 
Představte si zaměstnávání OZP ve vaší firmě jako „samostatné hospodářské středisko“ s nezávislou 
činností. Produktem střediska jsou „spokojení OZP na vymezených CHPM“. Solventním zákazníkem, 
jemuž prodáváte svůj produkt, není nikdo jiný, než ÚP. Příspěvky na zaměstnávání OZP jsou „tržbami“, 
které tvoří významnou část vašich výnosů a cash-flow. Zjednodušení – ale výstižné.  

Závěr 

Z uvedených doporučení a zkušeností je zřejmé, že institut vymezení CHPM zavedený novelou zákona 
v roce 2012 není optimálním řešením. Především přinesl administrativní nároky oběma stranám, 
většina kritérií podmiňujících vymezení CHPM se týká ZZP jako celku – nikoli konkrétních míst. Systém 
„administrativně zatěžuje zodpovědné ZZP, na druhé straně není schopen účinně bránit vzniku 
spekulativních CHPM“.  

Cestu z tohoto „bludného kruhu“ není zřejmě možné najít opakovanými dílčími úpravami. 
Navrhujeme v jednání s MPSV  

 odstranění lhůty 12 měsíců pro dlouhodobě působící ZZP, pokud splňují podmínky pro 
vymezení dalších CHPM. Tento návrh již je součástí vládní novely ZoZ pravděpodobně 
k 1.10.2015. 

 budoucí nahrazení neúčinného systému posuzování jednotlivých CHPM „uznáním“ 
zaměstnavatele jako celku za podmínky pravidelného monitoringu a povinnosti podat 
informace případné kontrole v opodstatněných případech. Tento návrh je součástí 
probíhajících jednání. 

Je nutné přesvědčit zejména příslušnou sekci zaměstnanosti MPSV, která se těmto návrhům, které 
jsou součástí naší iniciativy z roku 2014, dosud brání. Jednání však pokračují, cílem je dosáhnout 
věcné shody do poloviny roku 2015, aby bylo možno případné legislativní změny uplatnit již od roku 
2017. 

 

SČMVD, AZZP ČR 

Duben 2015  


