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Vážená paní ministryně,
dne 28. 11. 2017 jsme se od pracovnice úřadu práce v Novém Jičíně dozvěděli, že v roce 2018
vstoupí v platnost novela zákona o zaměstnávání OZP, která podstatně zpřísňuje podmínky
pro získání příspěvku na mzdy ve firmách, jež zaměstnávají více jak 50% OZP.
Změna se týká výše odvedených tržeb, ale také toho, že určité procento zaměstnanců, musí
docházet do zaměstnání – není možné zaměstnávat osoby se zdravotním postižením pouze z
domova. Představuje to pro nás dost závažný problém… Jsme nezisková organizace www.
spolekfreewill.cz, která zaměstnává 5 osob se zdravotním postižením a všichni pracujeme z
domova, protože docházet do zaměstnání by pro nás bylo po všech stránkách náročné. Jsme
každý z jiné části republiky, ale díky internetu a technice pracujeme, jako jeden celek a snad
si mohu dovolit říci, že děláme dobré věci.
Sama jsem ve spolku zaměstnána od 1.5. 2017 a administrativní a jiné záležitosti ohledně
vymezení chráněného pracovního místa byli dost náročné. Šance, že mi schválí pracovní
místo z domova byla jen 20%, jak nás informovala úřednice z úřadu práce. Na rozhodnutí
jsem čekala 4 měsíce, možná i déle a nyní se dovídám, že za pár měsíců o práci zase přijdu
jen proto, že se zase zpřísnily podmínky. Chápu, že je to opatření kvůli podvodníkům, ale
nikdo z nás nikomu nijak neublížil a nepodváděl, svoji práci všichni odvádíme poctivě a
dobře, tak proč bychom měli být trestáni a proč bychom všichni měli přijít o možnost
přivýdělku. Práce se nám zdravotně postiženým hledá velmi těžko a mám pocit, že podmínky
jsou stále těžší a těžší, je přece jasné, že máme většinou pohybová nebo jiná omezení a proto
je pro nás nemyslitelné, abychom do práce docházeli.
A není to jen o zaměstnání – práci jako takové, sama jsem se ještě zapojila do dobrovolnické
činnosti (háčkování chobotniček pro miminka http://www.nedoklubko.cz/chobotnicky/) ,ve
kterém se ale nebudu moci realizovat, pokud přijdu o zaměstnání, protože nebudu mít na
materiál, který je na ně potřeba, rovněž budu muset omezit i své zájmy a záliby. Někteří ze
zaměstnanců spolku jsou rovněž zapojeni do dobrovolnických činností, které jistě budou
muset také omezit, ne-li úplně pozastavit, včetně svých zálib a koníčků.
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Jistě je spousta jiných neziskových organizací, které mají podobný problém, pracují poctivě z
domova a díky tomuto nařízení o práci přijdou, právě proto, že pracují z domova a firma
nemá zaměstnance, kteří by docházeli do zaměstnání mimo domov. Nechystá se alespoň pro
ně z těchto pravidel výjimka? Vždyť přece není těžké jednotlivé případy prověřit, respektive
svojí činností již prověřeny jsou a udělit jim výjimku. Zaměstnanci jsou prověřeni také,
myslím, že všichni jsme absolvovali domácí šetření v rámci vymezování chráněných
pracovních míst. A jako neziskové organizace se bez příspěvků na mzdy neobejdeme.
Za sebe i za ostatní zaměstnance spolku musím říct, že jsme z celé situace velmi smutní.
Práce nás velmi naplňuje a nejde o to, že bychom neměli čím vyplnit čas, spíše o to, že nám to
přináší radost a prostředky k žití. Všichni zdravotně postižení mají zvýšené životní náklady a
to že přijdeme o práci pro nás může být dost fatální. Navíc si myslíme, že tato podmínka, aby
část zaměstnanců docházela mimo domov, nijak nezabrání podvodníkům, aby dál konali
nekalou činnost. Novelizace chráněných pracovních míst a dotací se řeší stále dokola a
myslím si, že co se týče podvodníků, moc se nezměnilo. Jen se nám ostatním neustále ztěžují
podmínky pro zaměstnání. Možná by bylo daleko efektivnější, kdyby stát přerozdělil peníze,
které investuje do dotací na mzdy přímo invalidním důchodcům nebo dal podvodníkům tvrdé
pokuty a sankce klidně ve výši dotací, které od státu na invalidní osobu získal.
Předem děkujeme za odpověď
S pozdravem

Martina Kužmová
členka Rady spolku
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