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aktuality…
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAV. POSTIŽENÍM
Podaří se zavést evropské trendy do oblasti zaměstnávání osob
se zdravotním postižením v ČR?
Ve dnech 23. a 24. května 2012 se v Národní technické knihovně v Praze
uskutečnila 3. národní konference o podporovaném zaměstnávání s mezinárodní
účastí, pořádaná Českou unií pro podporované zaměstnávání (ČUPZ). Akce se
konala v rámci projektu Zavádění evropských trendů v oblasti zaměstnávání
znevýhodněných osob do české praxe.
Smysl celé konference, potažmo služby podporované zaměstnávání (PZ), výstižně
předznamenalo úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíra
Drábka, uveřejněné v konferenčním sborníku: „Podporované zaměstnání by nemělo
být vnímáno jako ryzí altruismus, jde o oboustranně prospěšnou činnost, kdy na
konci přechodného procesu získá zaměstnavatel plnohodnotného zaměstnance, jen
stačí, aby takový člověk dostal šanci zapojit se do aktivního života a na začátku cesty
získal náležitou podporu.“ Přímo na konferenci Ministerstvo práce a sociálních věcí
zastoupila a zahajovacím projevem přispěla Mgr. Jana Majerová, vedoucí Oddělení
aktivní politiky zaměstnanosti.
Podnětné příspěvky přednesli zástupci zahraničních partnerů projektu, organizací
BAG UB a Dabei Austria, německého a rakouského protějšku ČUPZ. Účastníci
konference se měli možnost seznámit se systémem zaměstnávání osob se zdravotním
postižením a legislativním ukotvením služby PZ v obou partnerských zemích.
Velký úspěch měly workshopy představující nástroj „plánování zaměřené na člověka“
v německé a české praxi. Zejména vystoupení pana Marcela Haacka a jeho
pracovního konzultanta pana Gerda Maschmanna účastníky konference velmi
oslovilo, bylo inspirativním příkladem profesionální spolupráce, v jejímž středu stojí
klient. Pozitivní ohlas měly i další příspěvky, představující metody práce či specifika
přístupu k různým cílovým skupinám v PZ.
Součástí dopoledního bloku 2. dne bylo vystoupení zástupce firmy EDOST, s.r.o.,
který účastníky konference seznámil s projektem PREGNET, Regionální sítě
spolupráce v pracovní rehabilitaci.
Pozornost byla věnována také otázce spolupráce se zaměstnavateli. V rámci diskuse
se představili zástupci firem Art Deco Imperial Hotel a Česká spořitelna, kteří se s
přítomnými podělili o své zkušenosti se zaměstnáváním osob se znevýhodněním.
Bližší vhled do problematiky života lidí se zdravotním postižením přinesl v rámci
konference promítnutý dokumentární film Přibližování (autora Tomáše Škrdlanta),
jehož cílem je – řečeno slovy tvůrců – pomoci rozpouštět bariéry, které okolo lidí s
postižením vznikají.
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Celou akci uzavřelo podnětné, prakticky zaměřené vystoupení zástupkyní organizace
Wien Work, která patří v Rakousku mezi úspěšné sociální firmy, zároveň však nabízí
služby, zahrnující podporu klientů při vstupu na otevřených trh práce.
Konference, jíž se zúčastnilo více než 130 sociálních pracovníků a dalších odborníků,
se konala v rámci projektu, financovaného z Evropského sociálního fondu,
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, pod záštitou Ministerstva práce
a sociálních věcí a za podpory Hospodářské komory ČR.
Více informací (včetně prezentací jednotlivých řečníků a fotodokumentace) jsou
dispozici na webových stránkách ČUPZ.
Česká unie pro podporované zaměstnávání
Mgr. Eliška Havlíková, eliska.havlikova@unie-pz.cz, www.unie-pz.cz

HLAVNÍ ZMĚNY 2012
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legislativa…

VYHRAZENÁ PARKOVACÍ STÁNÍ
Listyjm.cz, 24/5/2012

Ombudsman: Obce nesmějí odmítat invalidům zřizovat vyhrazená parkovací
stání
Pokud obce nezřídí v místech, kde o to zdravotně postižení lidé požádají
vyhrazená parkovací stání, mohou se dopustit jejich diskriminace. K takovému
závěru dospěli právníci Kanceláře veřejného ochránce práv.
"Diskriminací zdravotně postižených není jen nerovné zacházení, ale i pasivita, tedy
aktivní nepřijetí opatření, která by postiženým umožnila využívat službu určenou
veřejnosti," řekl ve čtvrtek agentuře Mediafax ombudsman Pavel Varvařovský. Dodal,
že v takových případech se jedná o nepřímou diskriminaci postižených. Výjimkou
jsou pouze situace, kdy by přijetí určitého opatření představovalo nepřiměřené
zatížení a současně by existovalo adekvátní náhradní řešení parkování.
Vlastníkem místních komunikací jsou obce. Jde tedy o veřejný majetek a užívání
místních komunikací je veřejnou službou. Obec by proto měla podle ombudsmana se
zřízením vyhrazeného parkování pro zdravotně postiženou osobu souhlasit vždy,
pokud tomu nebrání závažný důvod a pokud zdravotně postižený člověk nemůže
využít jiné, srovnatelné a přiměřené řešení. Zřízení vyhrazeného parkování povoluje
silniční správní úřad, ovšem pouze za předpokladu, že s tím souhlasí vlastník
komunikace.
Obce obvykle hájí svůj nesouhlas se zřízením vyhrazeného parkování nedostatečnou
kapacitou běžných parkovacích míst a tedy nemožností vyhovět všem žádostem o
individuální vyhrazená parkování. Podle ochránce však takové odůvodnění samo o
sobě nestačí. "Když není možné vyhovět všem žadatelům kvůli nedostatečné kapacitě
parkovišť, musí obec individuálně zkoumat míru potřeby a užitku vyhrazeného
parkování pro každého konkrétního žadatele," zdůraznil ombudsman.
Pokud z povahy zdravotního postižení vyplývá, že vyhrazené parkování je pro žadatele
nezbytné, může obec s jeho zřízením nesouhlasit jen za předpokladu, že existuje
reálné alternativní řešení situace postiženého, které mu umožní využívat služby
rovnocenným způsobem jako osobě bez postižení. "Pokud obec odmítne zřídit
individuální parkovací místo a nenabídne jiné řešení, dopouští se diskriminace ve
smyslu antidiskriminačního zákona," upozornil Varvařovský.
Ombudsman se často setkává s případy, kdy obec stanoví podmínku, že žadatel o
vyhrazené parkovací místo musí být sám držitelem řidičského oprávnění nebo
vlastníkem auta. "Taková podmínka však nemá zákonné opodstatnění a zcela opomíjí
fakt, že právě zdravotní postižení může být překážkou získání řidičského oprávnění,
což ovšem nemá žádný vliv na potřebu zdravotně postiženého parkovat co nejblíže
bydlišti," prohlásil Varvařovský.
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Stejně tak není podle něj přípustné obecně odmítat žádosti o zřízení vyhrazeného
parkoviště, pokud žadatel trpí jiným než pohybovým postižením. "Obec musí i v
těchto situacích individuálně vyhodnotit potřebu žadatele parkovat co nejblíže bydlišti
ve vztahu k povaze zdravotního postižení," uzavřel veřejný ochránce práv.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
Svět neziskovek, 6/12

Nový občanský zákoník – zvýšení odpovědnosti orgánů právnických osob
Nový občanský zákoník (NOZ)upravuje § 151 až 167 právní postavení volených a
jmenovaných orgánů právnických osob. Tato úprava se vztahuje na všechny
právnické osoby soukromého práva a použije se v případech, kdy nestanoví úprava
jednotlivých typů právnických osob jinak.
Obecně NOZ hovoří o tom, že orgány právnické osoby mohou být: individuální tzn.
jednočlenné nebo kolektivní tzn. vícečlenné. Jako podmínku pro členství fyzické
osoby v orgánu stanoví NOZ požadavek svéprávnosti. Tato podmínka platí i pro
zástupce právnické osoby, která je členem orgánu jiné právnické osoby. Z podmínky
svéprávnosti však NOZ stanoví výjimku (§ 157 odst. 3) pro spolky s činností
zaměřenou na nezletilé nebo osoby s omezenou způsobilostí.
Další podmínka pro členství v orgánech právnické osoby se vztahuje k problematice
insolvence. Osoba, která je v úpadku, se může stát členem orgánu právnické osoby
pouze tehdy, oznámí-li to předem tomu, kdo ji do funkce instaluje. Je pak jeho věcí,
zda takovou osobu do orgánů ustanoví. V případě, že k uvedenému oznámení
nedojde, může takového člena odvolat soud na návrh kterékoliv osoby.
NOZ upravuje obecně způsob jednání a rozhodování orgánů právnických osob.
Kolektivní orgán rozhoduje ve věcech právnické osoby vždy ve sboru. To znamená, že
rozhodnutí kolektivního orgánu byť je podepsáno jednou osobou, je rozhodnutím
kolektivním a odpovídají za něj členové orgánu společně. NOZ stanoví v tomto
kolektivním rozhodování povinnost zaznamenat na žádost člena orgánu, který byl
proti návrhu, jeho odchylný názor.
V případě, že byl návrh přijat za neúčasti některého z členů, má tento člen právo
dozvědět se obsah přijatého rozhodnutí. Z této povinnosti lze dovodit, že z jednání
orgánů mají být vyhotovovány zápisy. Vyhotovení zápisů z jednání orgánů bude
důležité i z hlediska uplatňování odpovědnosti členů orgánů – viz dále.
Kolektivní orgán je podle § 156 NOZ usnášeníschopný za účasti většiny členů a
rozhoduje rovněž většinu členů. Účast na jednání orgánu může být realizována
různými způsoby zejména za využití technických rozsudků, které umožní, aby člen
mohl sledovat jednání. Není však možné, aby pro rozhodování kolektivních orgánů
právnické osoby bylo stanoveno nižší rozhodovací kvórum, než stanoví NOZ. Pro
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případ rozhodování shromáždění členů spolku pak zákoník stanoví postup v případě,
že se nesejde usnášeníschopná většina. V takovém případě se svolává náhradní
jednání, které je usnášeníschopné a rozhoduje většinou přítomných členů. Je-li však
působnost jednotlivých členů orgánu rozdělena podle určitých oborů tzn., že každý
člen odpovídá za určitou oblast činnosti právnické osoby, nepřijímá se rozhodnutí ve
sboru a každý člen rozhoduje o vymezené v oblasti působnosti samostatně.
Jednotně se pro volené a jmenované orgány právnických osob soukromého práva
upravuje odpovědnost. Nový občanský zákoník § 159 stanoví, že kdo přijal funkci
člena orgánu právnické osoby, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou
loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí. Pojmy „loajalita“ a „pečlivost“ zda patří
k obecným pojmům, které zákon nedefinuje a ani přesně definovat nemůže. Za
loajalitu je obvykle považována dobrovolná podřízenost zájmům konkrétní organizace,
neupřednostňování vlastních osobních zájmů, ale také dodržování slibů, smluv a
dohod, spolehlivost ve vztazích se spolučleny, se zaměstnanci. Pečlivost pak lze
spatřovat v takovém jednání, kdy se berou do úvahy všechny známé okolnosti
související s konkrétním konáním.
NOZ dále stanoví, že jedná nedbale, kdo není schopen této péče řádného hospodáře,
ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodil z toho pro sebe
důsledky. Jaké důsledky má člen orgánu respektive kandidát na členství v orgánu
vyvodit, zákon nespecifikuje. Nemusí vždy jít rovnou o vzdání se funkce, ale může jít
při přijímání úkolů o zvážení toho, zda jsem schopen úkol splnit ať s ohledem na
časové možnosti nebo s ohledem na obsahovou náročnost a po posouzení o případné
odmítnutí konkrétního úkolu. O důsledcích nesplnění této povinnosti – viz v dalším
pokračování.
A poznámka závěrem – to co bylo řečeno o členech orgánů právnických osob, platí i
pro orgány individuální – ředitele, předsedy apod.
JUDR. LENKA DEVEROVÁ, ADVOKÁTKA

JAK SE OSOBÁM PEČUJÍCÍM POČÍTÁ DŮCHOD?
Můžeš, 6/2012

Od 1. 7. 2009 přinesl zákon č. 306/2008 Sb., kterým se novelizuje zákon o
důchodovém pojištění, pozitivní změny v důchodech pečujících osob.
Na základě dané novely zákona se stanovuje částka, která bude navyšovat
vyměřovací základ za příslušný rok, a tím i zvyšovat celkovou částku důchodu.
Procentní výměra starobního či invalidního důchodu pojištěnce, který byl
alespoň 15 let pečující osobou, se stanoví dvěma možnými způsoby. Pro výpočet se
pak použije ten způsob, který je pro žadatele finančně výhodnější:
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1. Ke standardním příjmům pečující osoby (kterých případně dosahovala při
péči) se přičte také tzv. fiktivní příjem – za tento příjem se před 1. 1. 2007 považuje
částka 96 000 Kč, která se násobí přepočítacím koeficientem.
Tento koeficient je stanovený jako podíl, v jehož čitateli je všeobecný vyměřovací
základ za kalendářní rok, za který se vypočítává roční vyměřovací základ, a ve
jmenovateli je všeobecný vyměřovací základ za rok 2007.
Netrvala-li náhradní doba péče o závislou osobu celý kalendářní rok, úměrně
tomu se snižuje vypočtená částka. Následně se daná částka přičte k ročnímu
vyměřovacímu základu.
Za příjem po 31. 12. 2006 se bude považovat částka odpovídající příspěvku na
péči osoby, o kterou pojištěnec pečoval. Úhrn těchto částek za kalendářní rok se
přičítá k ročnímu vyměřovacímu základu pojištěnce stanovenému za daný kalendářní
rok. V případě, kdy osoba pečuje zároveň o více závislých osob, za příjmy se podle
vyjádření MPSV po 31. 12. 2006 považuje součet příspěvků na péči o více osob.
2. Celá doba péče včetně případných přivýdělků při péči o osobu závislou se
z výpočtu výše důchodu vyloučí, aby nedocházelo k rozmělňování veškerých příjmů i
na tyto roky péče. Tato varianta je většinou výhodnější pro osoby, které v době před a
po skončení péče dosahovaly vysokých výdělků.
Pokud péče netrvala alespoň výše zmíněných 15 let, je možnost zažádat si při podání
žádosti o starobní či invalidní důchod alespoň o vyloučení doby péče v rámci výpočtu
částky procentní výměry – to je výhodné zejména v případě, že pečující osoba
dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků – vyloučením doby péče dojde
k tomu, že tyto nízké výdělky nebudou při výpočtu důchodu zohledněny a celkový
výdělek se nebude rozpočítávat i na vyloučenou dobu.
I v případě, že si necháte dobu péče (resp. výdělky z této doby) vyloučit, bude
vám doba péče započtena jako náhradní doba důchodového pojištění (tedy
odpracované roky).
Jak zápočet péče zařídit?
Komu byl současný důchod vypočítáván pouze na základě příjmů získaných během
péče o závislou osobu, může nárokovat úpravu výše důchodu podle výše uvedených
podmínek i zpětně.
O přepočet důchodu je nutné požádat na ČSSZ (adresa: Křížová 1292/25,
150 08 Praha 5). Upozorňujeme, že možnost zpětně přepočíst důchod se bohužel
vztahuje pouze na důchody přiznané po datu 1. 1. 2006, tedy důchody přiznané podle
zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.
Obecné informace o způsobu výpočtu invalidních a starobních důchodů lze najít
na stránkách České správy sociálního zabezpečení – www.cssz.cz
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OSVOBOZENÍ OD POPLATKŮ
Mosty, 02/2012

Osvobození od poplatků za užití zpoplatněné pozemní komunikace
Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpoplatnění
nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem
přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP
s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo průkazu ZTP/P,
pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo
osoba jí blízká, nebo přepravujícím nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro
onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou. Toto ustanovení se vztahuje
pouze na občany ČR, z čehož vyplývá, že cizí státní příslušník od poplatku za užití
pozemních komunikací na území ČR osvobozen není. Pro osvobození od těchto
poplatků není potřeba žádné speciální označení vozidla. V případě kontroly se
osoba prokazuje platným průkazem ZTP či ZTP/P.
Osvobození od poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace v zahraničí se
řídí podle právních předpisů dané země. Neexistuje tedy žádný nárok na osvobození
od těchto poplatků pro občany EU na území všech zemí EU. Pokud pojedete do
zahraničí, je potřeba si zjistit informace o podmínkách konkrétní země. Tyto
informace Vám poskytne Ústřední Automotoklub ČR (www.uamk.cz).

publikace…
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
HR management, 25.5.2012

Nová užitečná příručka
Letos vstoupila v platnost nová právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním
postižením. Stát se tak snaží motivovat zaměstnavatele, aby zdravotně postižené více
zaměstnávali. Firmy však často nevědí, jak začít, čímž zbytečně přicházejí o nemalé
peníze na odvodech do státního rozpočtu. Publikace „Zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, praktická příručka pro firmy“ srozumitelně popisuje jak
platné právní normy, tak i konkrétní příklady z praxe. Publikace vznikla v rámci
expertní skupiny platformy Byznys pro společnost, sdružení společensky
odpovědných firem. …….
„Příručku jsme připravili v elektronické podobě, abychom zajistili co nejefektivnější a
nejekologičtější šíření mezi cílovou skupinou, kterou tvoří personalisté a manažeři
firem. Stáhnout si ji můžete zdarma na www.zamestnavaniOZP.cz,“ dodává Táňa
Chudáčková, zástupkyně ředitele Byznys pro společnost.
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