V Praze dne 28. 2. 2011

TZ: MPSV DOPSALO LEGISLATIVU K PRVNÍ ČÁSTI SOCIÁLNÍ REFORMY
Ministerstvo práce a sociálních věcí rozeslalo do vnějšího připomínkového řízení
obsáhlé novely několika zákonů, které spolu tvoří první část sociální reformy.
Jedná se o novelu zákona o zaměstnanosti, návrh zákona o poskytování dávek
osob se zdravotním postižením, novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí a
novelizaci zákonů souvisejících se sjednocením výplaty nepojistných sociálních
dávek. Základními cíli reformy je snížení administrativní zátěže pro uživatele
sociálních služeb, zjednodušení procesů a zefektivnění práce státní správy. Lepším
zacílením sociálních dávek usiluje o dosažení maximální adresnosti vyplácených
prostředků ze státní kasy. Legislativa také posiluje v boji proti ilegálnímu
zaměstnávání. Podrobně se zabývá zkvalitněním péče o ohrožené děti a
profesionalizací pěstounské péče. Zákony by měly nabýt účinnosti 1. ledna 2012.
Administrativním i výplatním místem sociálních dávek by se od tohoto data měla
stát kontaktní a krajská pracoviště Úřadu práce ČR.
Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí mj. nastavuje jednotné přístupy a jasná
pravidla pro práci sociálních pracovníků na obcích a krajích k řešení problémů
ohrožených dětí. Stanovuje například lhůty, do kdy je nutno vyhodnotit situaci dítěte a
nějakým způsobem na ni zareagovat. Zároveň vytváří podmínky, aby měli sociální
pracovníci k dispozici v případě potřeby odborné služby pro práci s rodinou. K tomu by
měl sloužit nový státní příspěvek, za nějž bude možno tyto služby „nakupovat“. Zpřísní se
i podmínky dohledu nad výkonem sociálně-právní ochrany dětí, samozřejmostí se stanou
standardy kvality práce. S tím souvisí i posílení kontrolní a řídící pravomoci krajských
úřadů a ministerstva a také otázky sankcí.
Dalším opatřením je profesionalizace pěstounské péče, a to nejen formou zlepšení
hmotného zabezpečení pěstounů, ale i formou vzniku podpůrných služeb, které budou
pěstounům pomáhat při výkonu jejich práce. Pěstouni budou aktivně vyhledáváni. Změní
se způsob přípravy pěstounů (bude delší a kvalifikovanější) a také výběru (ne každý
zájemce se může stát pěstounem). Kvalita pěstounské péče bude kontrolována a
pravidelně vyhodnocována.
Legislativními úpravami předloženými do vnějšího připomínkového řízení ministerstvem
práce by mělo dojít také například ke změnám v oblasti hodnocení nároku na příspěvek
na péči. Dnešní systém, který je často kritizován pro nepřehlednost a duplicity
v hodnocených kritériích, jejichž celkový součet zajišťuje nárokovost příspěvku, by se měl
nyní podstatně zjednodušit. Posuzování stupně závislosti již nebude probíhat na bázi
hodnocení stávajících 36 úkonů, resp. 129 činností žadatele o příspěvek, ale na základě
popisu 10 ucelených a věcně souvisejících oblastí každodenního života – základních
životních potřeb. Tím se posudkový proces podstatně zjednoduší a přitom se zachová
ucelený pohled na běžné životní aktivity, nutné pro sociální začlenění.
Cílem předkládaného návrhu změn v zákoně o zaměstnanosti je mj. právní úprava
zákazu nelegální práce tak, aby byla lépe prokazatelná. Novela také minimalizuje
možnost zneužívání právní úpravy v oblasti poskytování příspěvku na podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zamezuje nemorálním praktikám
některých zaměstnavatelů při poskytování tzv. náhradního plnění povinného podílu osob
se zdravotním postižením. Dalším cílem legislativní úpravy je zefektivnění podpory
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech a
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vytvoření podmínek pro širší uplatnění osobních iniciativ uchazečů o zaměstnání při
hledání nového uplatnění na trhu práce a snížení administrativního zatížení jak
zaměstnavatelů, tak i uchazečů o zaměstnání a byrokratické zátěže Úřadu práce České
republiky.
Po dokončení procesu vnějšího připomínkového řízení (25. 3.) proběhne vypořádací
řízení došlých připomínek (31.3.) a materiál bude postoupen k projednání vládou.
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