ÚŘAD PRÁCE
Základní poučení účastníka pracovní rehabilitace
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, umožňuje zařazení osoby se zdravotním postižením
na pracovní rehabilitaci. Na pracovní rehabilitaci může být na základě doporučení ošetřujícího lékaře zařazena i fyzická osoba,
která je uznána za dočasně neschopnou práce a předpokládá se, že bude uznána osobou se zdravotním postižením. Na
doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též fyzická osoba, která
přestala být invalidní.
Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním
postižením. Uskutečňuje se na základě individuálního plánu pracovní rehabilitace, který v součinnosti s osobou se zdravotním
postižením sestavuje úřad práce.
Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce místně příslušný podle bydliště osoby se zdravotním postižením, a to
na základě její žádosti. Náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí úřad práce.

Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména
•
•
•
•

poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti,
teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
činnost zaměřenou na zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání nebo změnu povolání,
vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zahrnuje
• přípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů (Zahrnuje poradenství pro volbu povolání a aktivity,
které účastníkovi pracovní rehabilitace pomohou při výběru budoucího povolání - zejména testy k volbě povolání,
informace o studiu a informace o uplatnění po absolvování studia),
• přípravu k práci (činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k
získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti; příprava
trvá nejdéle 24 měsíců a může probíhat u zaměstnavatele osoby se zdravotním postižením, v chráněných pracovních
dílnách a na chráněných pracovních místech právnických nebo fyzických osob nebo ve vzdělávacích zařízeních),
• specializované rekvalifikační kurzy.
Příprava k práci a rekvalifikace se uskutečňují na základě dohod, které uzavírá úřad práce s účastníkem pracovní rehabilitace.
Po dobu účasti na přípravě k práci a po dobu konání rekvalifikace náleží účastníkovi pracovní rehabilitace podpora při
rekvalifikaci, pokud nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu nebo náhradu mzdy (platu). V
případě, že účastník pracovní rehabilitace bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného
zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, je povinen uhradit náklady vynaložené úřadem práce na zajištění
rekvalifikace.
Úřad práce hradí účastníkovi pracovní rehabilitace náklady spojené s prováděním pracovní rehabilitace, tj.:
• prokázané jízdní výdaje z místa bydliště do místa konání pracovní rehabilitace a zpět,
• prokázané výdaje na ubytování po dobu pracovní rehabilitace, pokud se koná mimo obec bydliště účastníka pracovní
rehabilitace (maximálně však do výše 1 000 Kč na den),
• stravné ve dnech účasti na pracovní rehabilitaci, pokud se koná mimo obec bydliště účastníka pracovní rehabilitace
(ve výši stanovené podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů),
• pojištění pro případ škody způsobené účastníkem pracovní rehabilitace v rámci pracovní rehabilitace, popř. další
pojištění spojené s pracovní rehabilitací v zahraničí.

Formulář žádosti a další informace lze získat na úřadech práce nebo na Integrovaném portále MPSV - http://portal.mpsv.cz.
Platnost tiskopisu od 1. 1. 2010.
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