
      

 

 

                                                                                                                                            

 

Lidé se zdravotním postižením a chudoba 

 

Vyspělé země v současnosti usilují o to, aby co nejvíce vyrovnaly šance znevýhodněných 

skupin svých občanů s příležitostmi většinové populace. Zaměřují se i na  kvalitu života 

zdravotně postižených a usilují o její zvýšení. V centru zájmu se ocitá například právo na 

vzdělání, odpovídající pracovní uplatnění, úroveň bydlení, soukromého a rodinného života, 

nebo jejich právo na rovnoprávný přístup ke zdravotní péči a sociální a právní ochraně. 

 

Zdravotně postižení lidé narážejí na rozdíl od většinové populace na řadu bariér, které je ve 

společnosti rovných šancí třeba odstraňovat. 

Valné shromáždění OSN přijalo 13. prosince 2006 úmluvu o právech osob se zdravotním 

postižením, která vstoupila v platnost 3. května 2008 a pro ČR 28. října 2009. Tato úmluva 

zaručuje zdravotně postiženým osobám plné uplatnění všech lidských práv a podporuje jejich 

aktivní zapojení do života společnosti. Nevytváří nová práva, ale upravuje aplikaci těch 

existujících na specifickou situaci zdravotně postižených osob. 

 

Základní údaje o zdravotně postižených v ČR 

 

Situaci zdravotně postižených osob v České republice mapovalo Výběrové šetření osob se 

zdravotním postižením Českého statistického úřadu (VŠOP 07), představující konzistentní 

systém statistických informací o těchto občanech. Průzkum se prováděl prostřednictvím 

ošetřujících lékařů, zpracováno bylo celkem 10 645 vyplněných dotazníků. 

V ČR žije celkem 1 015 548 zdravotně postižených osob (9,87 %). Jejich podíl v populaci je ve 

věkové skupině do 44 let pod 5 %, ale s vyšším věkem stoupá, ve skupině 60-74 let je to kolem 

20 %, ve skupině přes 75 let už přes 40 %.  

Vzdělanostní struktura této skupiny obyvatel je horší než celé populace, což odpovídá situaci 

v jiných vyspělých zemích. Mezi zdravotně postiženými nad 15 let převažují lidé se základním 

vzděláním, zatímco v celé populaci je jich jen kolem 20 %. Středoškolské vzdělání s maturitou 

má 20 % zdravotně postižených oproti 27 % v celé populaci. 

Mezi zdravotně postiženými je méně vdaných a ženatých než v celé populaci – například ve 

věku 30-44 je svobodný každý druhý muž a třetina žen, zatímco v celé populaci je to jen 7%.  

Mezi zdravotně postiženými nad 75 let silně převažují ženy, ze tří čtvrtin ovdovělé. 

 

Specifické potřeby zdravotně postižených 

 

Přístup státu k pomoci zdravotně postiženým je dosud příliš plošný, skupina je vnímána jako 

celek. Místo toho je třeba cíleně individuálně posuzovat potřeby každého takového člověka 

podle věku, sociálního postavení, ale hlavně podle  typu a míry postižení.  

Šetření rozlišilo 6 základních typů zdravotního postižení: tělesné, zrakové, sluchové, mentální, 

duševní a vnitřní. K nejčastějším zdravotním postižením v ČR patří onemocnění vnitřních 

orgánů, na druhém místě jsou nemoci pohybového ústrojí. Tyto dvě skupiny společně tvoří přes 

polovinu zdravotních postižení. Na dalším místě je skupina lidí trpících duševním a mentálním 

postižením, kterých je přes sto tisíc. Ve vyšším věku se často vyskytuje více typů postižení u 

jednoho člověka, nad 75 let už je průměr 1,79 postižení na osobu. Nejvyšší průměrnou mírou 

postižení přitom trpí mentálně postižené osoby. 



 

 

 

 

 

 

Moderní technologie zásadním způsobem zlepšují kvalitu života zdravotně postižených lidí. 

Kompenzační pomůcky a zdravotnické prostředky hrají významnou roli při jejich rehabilitaci a 

integraci, nejvíce jsou využívány lidmi se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením.  

 

Obecně je třeba umožňovat zdravotně postiženým osobám setrvávat v domácím prostředí, pokud 

je to možné. Domácí péče je pro rodinné příslušníky často náročná, proto existují různé formy 

pomoci od státu, neziskových organizací apod. 

 

Podíl rodiny na péči o zdravotně postižené s jejich věkem postupně klesá. Zatímco do 14 let 

tvoří podíl rodinné péče 86 %, ve věku 30-59 let je to 64 %. Ve vyšším věku pak opět stoupá, 

jsou k dispozici různé formy péče o seniory. Zdravotně postižení nad 75 let využívají 

pečovatelskou službu víc než ostatní skupiny – ze 14 %. Míra soběstačnosti se ve vyšším věku 

snižuje. Zatímco ve věkové skupině 45-59 let je soběstačných  62%, nad 75 let je to jen 18%. 

Co se týče bydlení, většina zdravotně postižených preferuje standardní byt či dům, s věkem se 

mírně zvyšuje jejich zájem o domy s pečovatelskou službou. V těch tvoří 58 % klientů lidé nad 

75 let. Ve skupině mladých mezi 15-29 lety je častěji využívána možnost bydlení v chráněných 

domácnostech. Až pětina osob s mentálním postižením je v zařízeních sociální péče. 

 

Důležitým aspektem rovnoprávnosti zdravotně postižených je jejich ekonomická aktivita a 

přístup na trh práce. Pracovně aktivních je 60 % mužů a 40 % žen se zdravotním postižením, 

nejproduktivnější je skupina ve věku 45-59 let. Ke konci září 2010 evidovaly úřady práce  64 

459 osob se zdravotním postižením, což představuje 12,9 % z celkového počtu nezaměstnaných. 

Mezi ekonomicky aktivními ZP jsou 4/5 v zaměstnaneckém poměru a 1/5 je samostatně 

výdělečně činná. 

 

Sociální dávky 

 

Míra zdravotního postižení se určuje kvůli stanovení sociálních dávek a jejich výše. Kritérii jsou 

přitom například pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti, míra omezení sebeobsluhy, 

ztráta pohybových a orientačních schopností a podobně. Naprostá většina zdravotně postižených 

osob, 85%, má omezenou mobilitu. 

Sociální situaci při omezení nebo ztrátě možnosti vydělávat řeší invalidní důchody. S účinností 

od 1. 1. 2010 došlo k zásadní změně ve vymezení invalidity. Plná invalidita a částečná invalidita 

byly nahrazeny invaliditou prvního, druhého a třetího stupně podle míry poklesu pracovní 

schopnosti pojištěnce. Invalidita prvního stupně je definována poklesem pracovní schopnosti o 

35 - 49 %, druhého stupně 50 - 69 % a třetího stupně od 70 %; plné invalidní a částečné invalidní 

důchody byly nahrazeny jednou dávkou – invalidním důchodem pro invaliditu prvního, druhého 

nebo třetího stupně, jehož výše závisí na stupni invalidity. Dále došlo i ke změně týkající se 

otázky nároku na invalidní důchod a stanovení jeho výše. Nově je zavedeno věkové omezení pro 

vznik nároku na invalidní důchod a jeho trvání, a to stanovením věkové hranice 65 let. 

Dosažením uvedeného věku zaniká nárok na invalidní důchod a vzniká nárok na starobní důchod 

ve stejné výši.. 



      

 

 

                                                                                                                                            

 

V roce 2009 v ČR byl průměrný invalidní důchod (bez souběhu jiných důchodů) 8 353  Kč a 

průměrná mzda 23 488, invalidní důchod tedy činil 35,6 % mzdy, což odpovídá dlouhodobému 

poměru, který se pohybuje kolem 35,5 %, podle toho, jak jsou důchody právě valorizovány. 

 

Lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu v oblasti běžné denní péče o vlastní 

osobu a v soběstačnosti závislí na pomoci jiné osoby, náleží tzv. příspěvek na péči. Úkony spo-

jenými s péčí o vlastní osobu se rozumí zejména příjímání stravy, zajištění osobní hygieny, 

oblékání a pohyb. Soběstačností se rozumí úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, 

tj. např. schopnost komunikovat, nakládat s penězi či předměty osobní potřeby, obstarat si 

osobní záležitosti, uvařit si, vyprat a uklidit.  

Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto 

zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po 

závislost úplnou.  

Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Výše příspěvku 

činí podle věku a stupně závislosti příjemce příspěvku na pomoci jiné osoby 2 000 Kč až 11 000 

Kč za kalendářní měsíc.  

 

Pomoc osobám se zdravotním postižením je poskytována i prostřednictvím zpravidla jed-

norázových dávek sociální péče, které se zaměřují na jejich specifické potřeby v oblasti dopravy, 

bydlení a pomůcek (příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na úpravu bytu apod.) 

 

Více informací naleznete na: www.ey2010.cz 

 

 

http://www.ey2010.cz/

