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Doplnění připomínek k novelizovanému zákonu o zaměstnanosti – úpravě chráněného
trhu práce
Vážená paní magistro,
děkujeme za Vaší odpověď na naší námitku k novelizovanému zákonu o
zaměstnanosti. Dovolte prosím ještě ve stručnosti naší reakci.
Vážíme si toho a děkujeme za to, že patříme k těm, kterým byla doposud udělená
výjimečná výjimka a byla pro naše zaměstnance OZP vymezená pracovní místa v jejich
domácnostech, aniž bychom měli externí pracoviště. Samozřejmě i v našem případě bylo ze
strany Úřadu práce vše a důkladně prověřeno a bylo zjištěno, že přidělená práce našim
zaměstnancům maximálně vyhovuje z hlediska jejich profesních i zdravotních možností, má
patřičný efekt na sociální integraci těchto osob a touto svou zaměstnaneckou činností se
podílejí na vytváření veřejně prospěšného blaha, v našem případě pro ty nejpotřebnější a
nejslabší skupiny naší společnosti. To je neoddiskutovatelným přínosem a vytvářením
potřebných služeb, které však jakožto neziskový sektor nenabízíme k prodeji. Finanční
prostředky na zajištění těchto služeb čerpáme z darů veřejnosti, fyzických a právnických
osob.
Z uvedeného lze tedy jistě vypozorovat, že má smysl posuzovat možné situace i na
chráněném trhu práce individuálně a zachovat udělování výjimek z podmínky zaměstnávání
nadpoloviční většiny zaměstnanců OZP na pracovištích zaměstnavatele. Jinak přijde spousta
lidí zbytečně o práci. V našem případě se jedná o pět těchto zaměstnanců, lidí ve třetím stupni
invalidity, z nichž jsou čtyři těžce imobilní. Tito ztratí smysluplné zaměstnání, kterým
vytvářejí potřebné hodnoty pro společnost, s kterou díky této práci zůstávají i více v kontaktu,
a to prostřednictvím telekomunikačních technologií. Zřizovat pro nás zvláštní pracoviště je
zbytečné, protože je pro tyto těžce se pohybující lidi příliš složité a vyčerpávající někam
cestovat, byť i nepravidelně. K tomuto je jistě nutit nebudeme.
K sociálnímu začleňování těžce pohybově postižených zaměstnanců do kolektivu se
zamysleme nad tím, kolik z těchto osob vlastně ve skutečnosti o tohle stojí na prvním místě?
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Myslíme si, že většina z nich má v životě jiné priority. A to jistě nejdříve se co
nejsamostatněji postarat o svou osobu, což obnáší dodržovat pravidelný režim včetně
adekvátní rehabilitace i odpočinku. Tohle všechno zabere těmto lidem s handicapem
nesrovnatelně více času než lidem bez postižení. A stojí je to nemalé úsilí, z něhož jsou
patřičně unavení. Po tomto někam pravidelně, nebo i jen občas, cestovat za začleňováním se
do pracovního kolektivu, je pro ně pak jedna z posledních tužeb. Někdy mají totiž co dělat,
aby zvládli své pracovní povinnosti i ze svého domova. Čas a energii, pokud nějaké ušetří,
poté jistě raději věnují své rodině nebo svým koníčkům.
Nejlepší by proto bylo, pokud by pro tyto lidi s nejtěžším pohybovým postižením
zůstala zachována dostatečná dostupnost obou možností. Tedy, jak podpora vhodných
pracovních příležitostí vytvářených v jejich domovech, tak pro ty zdatnější a po pravidelné
společnosti toužících i podpora jejich zaměstnávání na pracovištích zaměstnavatele. S
novelizovaným zákonem o zaměstnanosti však akorát přijde mnoho potřebných lidí o práci,
tedy i velmi důležitou část svého příjmu. Vhodných pracovních příležitosti z domova, kterých
je pro tyto osoby již nyní nedostatek, totiž ještě více ubude. Dojíždět do zaměstnání většina z
nich nebude moci, zůstanou tak nezaměstnaní a odkázání na nevysoký invalidní důchod, který
vystačí tak tak na provoz domácnosti a na jejich zvýšené náklady v důsledku jejich handicapu.
Svou sociální chudobou budou teprve vyloučení z dostatečného začleňování do společnosti,
neboť bez podpory rodiny si nebudou moci, v případě ušetřené energie a touhy, dovolit někam
vyrazit a zůstanou doma.
Vážená paní magistro, jak jsme již zmínili v předchozím podání, zaměstnavatelé se
mohou z dobré vůle maximálně snažit vytvářet vhodné pracovní příležitosti v domácnostech
osob s těžkým pohybovým postižením, bez podpory MPSV to však nezvládnou. Při
zaměstnávání těchto lidí v jejich domácnostech vznikají zaměstnavatelům menší náklady na
jejich zaměstnávání, než kdyby jim zadávali práci na externím pracovišti, stále však máme na
mysli zaměstnance s výrazně omezenou pracovní výkonnosti, tedy lidi s nižší produktivitou
zisku, v našem případě úspěšnosti získávání darovaných prostředků na dosahování našich
projektů. Vždy tedy i v těchto případech bude muset být na místě podpora ze strany státu, byť
by případně měla být i menší než dosavadní, řekněme například 65 % z celkově vynaložených
nákladů na zaměstnávání OZP v domácnostech.
Každopádně bychom chtěli doporučit, aby se při průběžném vyhodnocování dopadů
novely dotyčného zákona, MPSV a odborné týmy významně zaměřili na ukazatel poklesu
zaměstnanosti lidí ve třetím stupni invalidity. Zde bude totiž podle našich předpokladů a obav
největší propad.
Zmínil jsem za náš spolek již dostatečně naše argumenty, proč považujeme za
nešťastnou novou právní úpravu chráněného trhu práce. Zejména pak podmínku zaměstnávat
nadpoloviční většinu OZP na pracovištích zaměstnavatele. V příloze však ještě k celé
záležitosti přikládáme i vyjádření našich členů a zaměstnanců, kterých se ztráta zaměstnání v
jejich domácnosti přímo dotýká. Trochu nás mrzí, že se paní ministryně MPSV o tuto
problematiku, která se týká velkého množství nejpotřebnějších členů naší společnosti, zřejmě
nezajímá více osobně. Předešlé podání bylo adresováno přece jen zejména ji.
Každopádně i Vám děkujeme za čas, který jste nám věnovala, a přejeme vše dobré a
pevné zdraví!
S přátelským pozdravem za spolek
Pavel Badač
člen Rady spolku
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