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Úvodní řeč

Dobrý den dámy a pánové, 

děkuji organizátorům za pozvání na dnešní konferenci. Asi víte, že jsem se poslancem stal před třemi týdny a že práce ve výboru pro sociální 
politiku je pro mne věc nová. Jsem ale ekonom a sociální témata mají samozřejmě i ekonomický rozměr a to nikoliv jen ve smyslu 
finančního či rozpočtového, ale ve smyslu obecně ekonomického. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením vnímám i z hlediska 
pravicové sociální politiky v naší republice jako důležité téma a úkol. Nakonec i zde by mělo platit pravidlo, že pracovat se musí vyplatit. 
V tomto případě se zvláštním důrazem na zaměstnavatele osob se zdravotním postižením. Myslím, že ode mne, jako od pravicového 
politika, nikdo nečeká podporu dotací, subvencí a podobných transferů. V těchto případech přece jasně platí, že státem a jeho institucemi 
distribuované finanční prostředky musely být předtím někde odebrány, v horším případě někde vypůjčeny. Jak tedy pomoci 
zaměstnavatelům osob se zdravotním postižením? Správným řešením jsou podle mého názory spíše formy daňových úlev a úlev na 
odvodech na sociální pojištění. Jsem přesvědčen, že při našem nadstandardním zdanění práce máme proto poměrně dost prostoru. Vím, 
že pro uplatnění daňových úlev je potřebné dosahovat zisku, což může být pro zaměstnavatele OZP v některých případech problém. Jsem 
připraven společně s vámi, zaměstnavateli, hledat ta nejlepší řešení pro vaši podporu. Je zcela jasné, že pro některé skupiny OZP bude 
proces zaměstnávání vždy otázkou podporovaného trhu práce. Naším hlavním cílem ale musí být co nejčastější zaměstnávání osob se 
zdravotním postižením na volném trhu práce.   

Další možný, společensky prospěšný nástroj je podpora zaměstnavatelů OZP v oblasti soutěžení veřejných zakázek. I když v tržním prostředí je 
cena nabídky jistě zásadním kritériem, účelné a smysluplné, nikoliv formální či umělé, zaměstnávání osob OZP považuji za věc hodnou 
bonifikace. 

Na závěr mého krátkého vstupu na tomto panelu bych chtěl zaměřit naši pozornost na stát. Státní aparát je jistě schopen ve svých řadách 
vygenerovat dostatečný počet pracovních míst, na kterých mohou úspěšně pracovat osoby se zdravotním postižením nebo se zdravotním 
znevýhodněním. Je smutné, že stát, který stanovuje pravidla, sám nejde příkladem.  Velmi si vážím vašeho dlouholetého úsilí o vytvoření 
smysluplného systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jsem přesvědčen, že tento proces musí pokračovat a já osobně 
jsem připraven na jeho vytvoření s vámi spolupracovat. 

Děkuji za pozornost. 
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