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Důvody řešení

• Národní plán podpory rovných příležitostí pro
osoby se zdravotním postižením na období 20152020
• Opatření :
• Vypracovat právní úpravu zajišťující koordinaci
rehabilitace a nástroje jejího financování
• Gestor: MPSV
• Spolugestoři: MZ, MŠMT, MF
• Plán legislativních prací vlády na rok 2019
předložení VZZ v září 2019
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Postup
• 2017 – téze koordinace rehabilitace jako podklad
pro zpracování VZZ
• 2017 – 2018 v rámci zpracování RIA proběhly
konzultace s:
• MZ, MŠMT, MF
• Zástupci organizací OZP
• Zástupci zaměstnavatelů OZP
• Zástupci poskytovatelů sociální rehabilitace
• Zástupci lékařské veřejnosti
• 2018 – zpracován návrh věcného záměru zákona o
koordinaci rehabilitace OZP
• VZZ prošel vnitřním připomínkovým řízením
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Charakteristika návrhu
• MŠMT a MZ v rámci zpracování návrhu VZZ nepředložily
návrhy na úpravu koordinace oblastí rhb, která je v jejich
kompetenci
• Koordinace rhb proto cílí na potřeby rezortu práce a
sociálních věcí
• Orientuje se na oblast pracovní a sociální rhb
• OZP – s tělesným duševním, smyslovým nebo
kombinovaným postižením, s úrazovým postižením
včetně újmy na zdraví v důsledku pracovního úrazu nebo
nemoci z povolání ve vymezení podle legislativy
sociálního zabezpečení (zákon o důchodovém pojištění,
zákon o zaměstnanosti, zákon o sociálních službách)
• Priorita – vyhledávání OZP s potřebou pracovní a sociální
rhb
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Charakteristika návrhu
• Vyhledávající subjekty
• Ošetřující lékaři v průběhu dočasné pracovní
neschopnosti
• Lékaři OSSZ – při posuzování invalidity a statusu
osoby zdravotně znevýhodněné
• Sociální pracovníci KP ÚP při provádění sociálního
šetření v řízení o PnP
• Vydávání doporučení ve věci potřeby pracovní nebo
sociální rhb
• Doplnění potřebných kompetencí a provazeb
• Dobrovolnost pro OZP
• Nárůst poptávky po pracovní a sociální rhb
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Dvě cesty řešení koordinace rhb
Varianta I - institucionalizace rhb
 Koordinátor rhb – OSSZ
 Potřeba formalizace všech procesů, vymezení
práv a povinností všech subjektů
 Personální nároky na obslužnost a financování
systému
 Potřeba posílení OSSZ a ÚP ČR
 Vysoká míra rizik z těžko předvídatelného
chování jednotlivých subjektů (nevyužívání
kompetencí, nízká motivace, nedostatečné
kapacity)
 Obtížnost vyhodnocování efektivity systému a
vynakládaných prostředků
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Dvě cesty řešení koordinace rhb
Varianta II - bez institucionalizace koordinace rhb
 Akcentace vyhledávání OZP a doporučování
pracovní a sociální rhb a zprostředkování
kontaktu na poskytovatele rhb
 Postupný náběh
 Pozvolné personální posilování systému tak, jak
budou narůstat počty OZP s potřebou pracovní a
sociální rhb
 Vyrovnané náklady a přínosy
 Právní řešení cestou dílčích novel právních
předpisů v působnosti MPSV
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Cíl
Cíl MPSV:
 předložit řešení, v němž by koordinace zajistila
návaznost pracovní a sociální rhb na ostatní oblasti
rhb (léčebně rehabilitační péči a „pedagogickou
rhb“),
 řešení přínosné pro OZP, klientsky „vlídné“,
 řešení akceptovatelné zainteresovanými subjekty,
zvl. ošetřujícími lékaři, bez jejichž vyhledávací role
se koordinace neobejde,
 vyrovnané náklady a přínosy,
 řešení spolehlivé z hlediska fungování, s nízkou
mírou rizik.
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Děkuji za pozornost
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