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Obsah - úvod

Prostředí, které ovlivňuje chování uchazečů, 
zaměstnanců i zaměstnavatelů 

Cesta, kterou jsme prošli od roku 2011

Směr řešení, pro který potřebujeme politické zadání a 
podporu 
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Uchazeči a zaměstnanci

Žijeme v době materialistické a konzumní

Motivace lidí s postižením k práci a co ji ovlivňuje

Nejen zdravotní aspekty postižení, ale stále složitější 
komplex vlivů

Ne/důvěra v následky osobní iniciativy 
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Zaměstnavatelé – volný trh

Dnes zcela jiný trh práce než před 20 lety 

Společenská odpovědnost podnikání a její tržní rozměr

Protiváhou kvót a zákonných povinností musí být 
praktická pomoc 
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Zaměstnavatelé – 
„chráněný“ trh

Nesmí být izolováni – předstupeň volného trhu práce 

Bez kvalifikačního a investičního rozvoje se pracovní 
místo OZP vzdaluje od volného trhu 

Nesmí být zaměňováno zaměstnání se sociálně 
pracovní terapií (mají jiný obsah a smysl)

Podpora musí ZZP motivovat k rozvoji, s rozvojem 
podniku se zvýší i šance zaměstnanců   



6

Potřebujeme změnit myšlení 

Podpora zaměstnávání OZP je nadstavbou – nikoli 
součástí sociální politiky

Trh práce je jen jeden, stejně jako obchodní – tržní 
svět, který jej „živí“

Řídí se nabídkou a poptávkou

OZP jsou „jen“ součástí trhu práce 

Žádný zákon nemůže „řídit“ tržní vztahy, jen stimulovat

Sebedokonalejší změna ZoZ nestačí sama o sobě  
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Vývoj od roku 2011

1. etapa „sociální reformy“ v roce 2012, slíbená           
2. etapa se nekonala

Výroční konference 2013 a návrhy v roce 2014

Obsahem byly navržené změny systému (zdaleka 
nejen pro podporu ZZP50%+) 

Do roku 2016 složitá, ale konstruktivní cesta jednání

Výsledkem jsou dílčí návrhy „v procesu“, některých 
oblastí jsme se jen dotkli… a nedořešili je, bohužel    



8

Další postup a řešení 
 Názory se sbližují – nejen s MPSV ČR, ale i s partnery

 Oceňujeme konstruktivní přístup, ale potřebujeme výsledky

 K řadě návrhů chybí data, bez nich nelze měřit dopady

 Nelze posuzovat jen roční výdaje na dané nástroje, ale jejich 
efektivnost v porovnání s příjmovou stránkou státního rozpočtu

 Chceme systém jednoduchý, ale pružný, více komplexní, 
vycházející z reality a zkušeností praxe 

 Systém založený na společenské odpovědnosti na volném trhu 
práce

 Systém založený na důvěře a spolupráci na „chráněném“ trhu  
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Co k tomu potřebujeme ?

Změnu motivace a důvěry lidí i zaměstnavatelů 

Zájem, zadání a podporu politiků a kompetentních 
odborníků 

Spoustu práce (a času, bohužel)

Teprve potom lze očekávat změnu chování trhu práce

A také efekt v oblasti veřejných financí – měřený nejen 
„výdaji kapitoly“, ale také odrazem v podobě úspor 
sociálních výdajů a v podobě příjmů státního rozpočtu 



Děkuji za pozornost.
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