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Č.j.: 0108/2016/K/139

Vážený pane předsedo vlády,

obracíme se na Vás ve věci minimální mzdy příjemců invalidních důchodů.  Dle naší společné dohody, z jara
loňského roku, jste veřejně slíbil, že minimální mzda příjemců invalidních důchodů bude vyrovnána s obecnou
minimální mzdou k 1. 1. 2017.

Dohoda zněla tak, že k vyrovnání minimální mzdy dojde ve dvou krocích, a to k 1. 1. 2016 a k 1. 1. 2017. První
dorovnání  minimální  mzdy bylo skutečně  provedeno dle  naší  dohody a my jsme ocenili  to,  že  dohoda je
naplňována. 

Vážený pane předsedo vlády, podle informací, které máme z jednání tripartity i z veřejného vystoupení paní
ministryně  Michaely  Marksové  je  zřejmé,  že  Vláda  ustoupila  od  veřejně  deklarovaného  slibu  vyrovnání
minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů.

Vážený pane předsedo vlády, vždy jsme měli spolu velmi korektní vztahy a dané slovo jsme vždy společně
dodrželi. Doufám, že pochopíte, že pro komunitu lidí se zdravotním postižením je případné nedodržení dohody
o  minimální  mzdě  nepřijatelné.  Víme,  že  na  jednání  tripartity  byl  vznesen  požadavek  zaměstnavatelů
zaměstnávajících více než 50 % OZP na navýšení příspěvku pro tyto zaměstnavatele. S těmito zaměstnavateli
také jednáme a víme, že nepožadují navýšení příspěvku o růst minimální mzdy, ale pouze požadují částečnou
kompenzaci. Domníváme se, že v současné době hospodářského růstu a výrazných příjmů státního rozpočtu by
neměl být žádný problém dohodnout částečnou kompenzaci navýšení minimální mzdy u těchto zaměstnavatelů.
Předmětem jednání by tedy měla být kompenzace navýšení minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů
pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP. Odmítáme však, aby předmětem jednání byl odklad
vyrovnání minimální mzdy pro příjemce invalidních důchodů od 1. 1. 2017. V této věci nemůžeme ustoupit. 

Vážený pane předsedo vlády, věříme, že si plně uvědomujete, že nižší minimální mzda u příjemců invalidních
důchodů je diskriminační věc, a že by neobstála před Ústavním soudem. Proto Vás žádáme o urychlená jednání
v této věci. 

Vážený pane předsedo vlády, dovoluji si Vás, jako místopředseda Vládního výboru pro zdravotně postižení
občany,  požádat  o  urychlené  svolání  předsednictva  Výboru tak,  abychom mohli  tento problém co nejdříve
projednat. Dovoluji si Vám také sdělit, že tento dopis bude zveřejněn, aby občané se zdravotním postižením
měli kontrolu, jak probíhají jednání v této věci, která se jich bezprostředně týká.

V úctě

Mgr. Václav Krása

Předseda NRZP ČR



Vážený pan

Mgr. Bohuslav Sobotka

Předseda vlády ČR
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