Pozměňovací návrhy poslance Vladislava
Vilímce
k návrhu státního rozpočtu na rok 2016
ke kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních
věcí
1. Specifické ukazatele – výdaje
v Kč
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče
550.000.000

-

Nová výše státní sociální podpory a pěstounské péče
39.590.000.000

Příspěvek na péči podle zákona o soc. službách
+ 550.000.000
Nová výše ukazatele příspěvek na péči podle zákona
21.850.000.000
o sociálních službách

2. Specifické ukazatele – výdaje
Dávky pomoci v hmotné nouzi
- 20.000.000
Nová výše dávek pomoci v hmotné nouzi
12 .764.740.353

Neinvestiční nedávkové transfery
+ 20.000.000
(zvýšení položky transfery územním rozpočtům
na sociálně právní ochranu dětí)
Nová výše neinvestičních nedávkových transferů
14. 553.137.403

Odůvodnění návrhu:
V prvním bodě se navrhuje snížit ukazatel dávky státní sociální
podpory a pěstounské péče o 550 mil. Kč a zároveň zvýšení
příspěvku na péči podle zákona o soc. službách, a to v logice
avizovaného pozměňovacího návrhu poslance Jana Bartoška ke
zvýšení příspěvku na péči o 5% k 1.7.2016. Dopady zvýšení
částek příspěvku na péči bez nákladů na administraci jsou
odhadovány na 550 mil. Kč. Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR totiž učinila předběžnou dohodu s představiteli

vládní koalice, podle níž by od 1.7.2016 mělo dojít k valorizaci
příspěvku na péči o 5%. Příspěvek na péči se nevalorizoval od
roku 2007. Snížení ukazatele dávky státní sociální podpory je
navrhováno i s vědomím, že se v roce 2016 počítá s růstem
ekonomiky o 2,4%, s dalším snižováním nezaměstnanosti a
s růstem příjmů. To povede jak ke snížení počtu příjemců dávek
státní sociální podpory poskytovaných v závislosti na výši
příjmů, tak ke snížení jejich výše. K úsporám bude docházet u
příspěvku na bydlení již od prvního čtvrtletí.
V druhém bodě se navrhuje snížit specifický ukazatel dávky
hmotné nouze o 20 mil. Kč a zároveň navýšit transfery územním
rozpočtům na sociálně právní ochranu dětí. Tyto transfery jsou
mandatorního charakteru, který vyplývá ze zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Státní příspěvek náleží
zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kteří
mají na státní příspěvek zákonný nárok. Tento příspěvek náleží
ve výši 22 800 Kč měsíčně za každé dítě umístěné do zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Stávající návrh rozpočtu
počítá se snížením transferů oproti letošnímu rozpočtu o 20 mil.
Kč, byť se nedá předpokládat pokles umístěných dětí. Návrh
v bodě 2 tedy dorovnává výši těchto transferů na úroveň
letošního roku.
Dle předkladatele pozměňovacího návrhu
snížení částky ukazatele dávky pomoci v hmotné nouzi o 20
mil. Kč je přiměřené i s přihlédnutím k dalším návrhům snižující
tento ukazatel, a to
s ohledem na nezbytnost zamezit
zneužívání dávky doplatku na bydlení.
V Praze dne 25.11.2015
Ing. Vladislav Vilímec

