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Vyjádření ÚP ČR k výsledkům ankety
Absurdita roku 2015
Úřad práce ČR (ÚP ČR) považuje za nutné vyjádřit se k výsledkům
ankety Absurdita roku 2015. ÚP ČR nominovala Asociace zaměstnavatelů
zdravotně postižených. Podle ní požaduje po zaměstnavatelích údaje, které
sám vlastní.
V rámci podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením
poskytuje ÚP ČR příspěvky na vytvoření chráněného pracovního místa a
následně také na úhradu nákladů spojených s jeho provozem. Při posuzování
žádostí o jejich přiznání se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a
prováděcí vyhláškou k zákonu, č. 518/2004 Sb.,.
Vzhledem k tomu, že se jedná o příspěvky ze státního rozpočtu, musí
Úřad práce ČR zajistit, aby konkrétní částky vyplatil skutečně tam, kde jsou
potřeba. Tak aby takto poskytnuté peníze splnily svůj účel. ÚP ČR nemá
v rámci současných informačních systémů centrální databázi, proto musí
vyžadovat od zaměstnavatelů doložení seznamu všech dohod, které s Úřadem
práce ČR uzavřeli. Jedná se o opatření, které ÚP ČR odstraní ihned, jakmile
uplyne účinnost dohod, uzavřených v předchozí databázi AIS., tj. k 31. 12.
2016.
„Pevně věříme, že nové agendové systémy, které v současné době
soutěží Ministerstvo práce a sociálních věcí, tuto situaci vyřeší,“ říká Kateřina
Sadílková, pověřená řízení Úřadu práce ČR.
ÚP ČR je podle zákona taktéž povinen požadovat přesné vyčíslení
všech prostředků vynaložených ze státního rozpočtu na podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením. A protože není jedinou institucí, která takto
zaměstnavatelům přispívá, nemá tuto informaci kompletní. Prokazatelně ví
jen o prostředcích, které poskytl sám, nemá však aktuálně přehled o financích
vyplacených jinými poskytovateli. V poznámce u tabulky příslušné žádosti je
také uvedeno, že se nejedná pouze o příspěvky od ÚP ČR.
O dočasném opatření a povinnosti informovat Úřad práce ČR o všech
příspěvcích je Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených informována.
Na toto téma proběhlo i společné jednání.
Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
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