Tisková zpráva

Praha, 28. července 2014

Premiér pochválil ministryni Marksovou za první půlrok
práce v čele resortu
Premiér Bohuslav Sobotka jednal v pondělí v rámci bilančních cest po resortech s
ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou. V budově pobočky
pražského Úřadu práce diskutovali o plnění vládních priorit v oblasti resortu práce a
sociálních věcí, především o stabilizaci úřadů práce. Hovořili ale i o důchodové
reformě a zvyšování penzí.
„Před námi je mnoho úkolů a já děkuji kolegům za jejich obrovské nasazení. Například teď
jsme do zrychleného připomínkového řízení poslali novelu zákona, aby držitelé průkazu ZTP
nemuseli být znovu posuzováni. To by lidem s postižením velmi znepříjemnilo život,“ uvedla
po jednání s premiérem ministryně Marksová.
„Na příští tripartitě předložím materiál, který navrhuje zvýšení minimální mzdy o 700 korun.
Pracovat se musí vyplatit, jde tak o jeden ze způsobů, jak bojovat s prací načerno,“ dodala.
Ministryně Marksová si při svém nástupu do funkce stanovila několik priorit. „Ministerstvo
práce je úřad, který má především sloužit lidem. Jsem ráda, že již dnes mohu říci, že se
nám podařilo prosadit zvýšení důchodů a věřím, že sněmovnou projde i porodné na druhé
dítě,“ uvedla ministryně Marksová. Úřady práce rovněž nabírají 600 nových zaměstnanců,
kteří budou pracovat v terénu. „Nábor již probíhá. Chceme podpořit efektivní výplatu
nepojistných sociálních dávek, speciálně dávek pomoci v hmotné nouzi. Mnohem lépe a
intenzivněji se také díky novým pracovníkům bude moci provádět sociální šetření,“ dodala
ministryně.
Ministryně po setkání s premiérem zmínila i novelu zákona o hmotné nouzi, který má
zamezit obchodu s chudobou a pronajímání předražených ubytoven. Intenzivně se
připravuje i zákon o sociálním bydlení. Odborná komise připravuje zrušení II. pilíře
důchodové reformy.
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