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Proč my? 

• LMC = cca 220 nadšených lidí 
 

• provozovatel dvou nejvýznamnějších českých pracovních 
portálů 

 -> Jobs.cz, Prace.cz 

 -> více než 1.000.000 registrovaných uživatelů 

 

• tvůrce systémů LMC G2 a Teamio, které využívá cca 10 tisíc 
firem a institucí (nábor, správa a rozvoj zaměstnanců...) 

 

• konzultační činnost v oblasti HR 



Prace.cz -> pracovní portál s nejširší nabídkou zaměstnání 



Již od roku 2009 pomáhá speciální sekce Prace.cz/OZP 





Změna přístupu 

• Novela zákona o zaměstnanosti účinná od 1. 1. 2012 

 

 

• Omezení náhradního plnění 

     (možní poskytovatelé -> řádný předmět -> celkový objem) 

 

• Změna podmínek pro poskytování dotací na zřízená a 
vymezená chráněná pracovní místa 

 

 

• Postupný příklon firem a institucí ke skutečnému zaměstnávání 
lidí se zdravotním postižením, namísto využívání únikových cest 



Narovnávání pracovního trhu ve vztahu k OZP 

• Pomalu, leč přeci jen postupně ubývá pole působnosti pro 
pochybné „zaměstnavatele“ lidí se zdravotním postižením 

 

• Zpočátku může dojít ke snížení zaměstnanosti OZP 

 

• Postupně však roste počet relevantních nabídek práce pro OZP 

 

• Stabilizace situace je otázkou času... 

 

• ...a vhodného propojování zájemců o práci z řad OZP a 
zaměstnavatelů, kteří jim chtějí dát skutečnou příležitost 
uplatnit se 



Současná poptávka na Prace.cz/OZP 

• Každý den k dispozici více než 1 800 nabídek práce pro OZP 
(z celkových cca 27 tisíc, které jsou na Prace.cz vystaveny) 

 

• Počet všech pracovních míst oproti loňsku klesl o cca 10 %, 
počet nabídek pro OZP přesto dále vzrostl 

 

• 73 % možnost plného úvazku, 38 % možnost zkráceného úv. 

 

• Bezbariérový přístup -> 15 % nabídek 

• Bez docházení do firmy -> 25 % nabídek 



A co dál? 



Stále je co zlepšovat 

• Prace.cz/OZP čekají změny, které by měly možnosti lidí s 
postižením na online pracovním trhu dále zlepšit 

 

• Změna podmínek pro inzerci zdarma -> snaha o zamezení 
zneužívání užitečné služby a zvýšení relevance nabídek 

 

• Důraz na propojování -> nejde pouze o relevantní pracovní 
nabídky, ale také o relevantní uchazeče, kteří o ně mají zájem 

 

• Větší přizpůsobení stránek i obsahu specifickým potřebám lidí 
s konkrétním postižením 



Širší spolupráce s neziskovým sektorem 

• Zlepšení přístupu uživatelů k nabídkám -> přesné cílení 
podle regionů, typu zdravotního postižení apod. 

 

• Kontrola relevance pracovních nabídek 

 

• Pomoc s úpravami stránek vzhledem k potřebám lidí, kteří je 
nejčastěji využívají 

 

• Léto 2013 až...? 
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