POZMĚŇOVACÍ NÁVRH
k Vládnímu návrhu zákona
ze dne ……2015
o státním rozpočtu České republiky na rok 2016
/ ST 617 /

Předkládá: PhDr. Zdeněk Soukup

Příloha č. 4 k zákonu č. …./2015 Sb., strana 12 – Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce
a sociálních věcí v části Specifické ukazatele – výdaje se mění takto:
Snižuje se specifický závazný ukazatel Dávky pomoci v hmotné nouzi o 600 000 000 Kč a
zvyšuje se specifický závazný ukazatel Dávky důchodového pojištění o 600 000 000 Kč.
Odůvodnění:
Pár čísel z kapitoly 313 /Návrh rozpočtu na rok 2016/: Ministerstvo práce a sociálních věcí
uvádí, že v roce 2016 spotřebuje na vyplácení dávek v hmotné nouzi 12. 784. 740. 353 Kč, to
je o 869.840.993 korun víc, než v roce 2015.
Přitom už delší dobu zaznamenává česká ekonomika pozitivní trendy. Míra nezaměstnanosti
se od začátku roku 2014 trvale snižuje – z 8,6 procenta v lednu 2014 na 5,9 procenta v
říjnu 2015. V daném období soustavně roste počet volných pracovních míst – z 36. 394 v
lednu 2014 na dnešních 107. 324. Podle prognózy o vývoji ekonomiky se dá očekávat
přinejmenším stagnace uvedených ukazatelů.
V tom, aby nám klesal počet nezaměstnaných a přitom se zvyšovala minimální mzda a
zároveň rostly nároky na vyplácení dávek v hmotné nouzi, nevidím logiku.
Vzhledem k tomu, že PSP přijala návrh vyplacení jednorázového příspěvku všem důchodcům
ve výši 1 200 Kč a připojila se tak ke snaze vlády důstojně vykompenzovat nízkou zákonnou
valorizaci pro rok 2016, která by kvůli nízkému růstu spotřebitelských cen a reálných mezd
dosáhla pouze čtyřiceti korun, je nyní nutné hledat pro vyplacení tohoto příspěvku zdroje
uvnitř Kapitoly 313 – MPSV - návrhu rozpočtu. Proto navrhuji snížit položku Dávky pomoci
v hmotné nouzi o 600 000 000 Kč a navýšit o tuto uvedenou částku položku Dávky
důchodového pojištění.

V Praze dne 24.11. 2015

