POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

k Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011
Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk 257/0 )
Předkládá: Jitka Chalánková
1.

V části první Čl. I bod 19 zní:
V § 101 odst. 7 se slova „31. prosince 2014“ nahrazují slovy „31. prosince 2016“.

2.

V části první Čl. I se body 20 – 25 a bod 35 zrušují.

Odůvodnění:
Vládou plánovaná změna v systému financování sociálních služeb, která je mimo jiné
tímto ST257 řešena, je velmi problematická z několika důvodů. Prvním z nich je enormní
časový tlak na všechny subjekty – MPSV, které již v intencích nového, prozatím
neschváleného, zákona vyhlásilo pro kraje výzvu k podávání žádostí o dotaci (Dotační řízení
MPSV pro kraje a Hlavní město Prahu pro rok 2015 v oblasti podpory poskytování sociálních
služeb), na kraje, na které má financování přejít, a které po získání podpory v dotačním řízení
MPSV musí „přerozdělit“ ve vlastním dotačním řízení konečným poskytovatelům sociálních
služeb na svém území, a především znamená velikou nejistotu pro samotné poskytovatele
sociálních služeb, kteří se podle zatím neznámých pravidel budou ucházet o podporu
teoreticky až ve 14 různých krajských dotačních systémech (každý kraj má dle Metodiky
Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a
Hlavnímu městu Praze možnost vypracovat si svůj vlastní systém). Poskytovatelé si již možná
„zvykli“ na skutečnost, že přidělení či nepřidělení dotace na daný rok jim byla MPSV
oznamována vždy až koncem ledna tohoto roku. Ani tento opožděný termín ale není reálné
stihnout, pokud se bude postupovat podle vládou navrhované novely.
V současné době zaznívají k vládou navrhovanému systému také další výtky, např. ze
strany krajů, které nejsou spokojené se stanoveným procentním podílem na celkovém ročním
objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb
pro příslušný rozpočtový rok, ze strany poskytovatelů sociálních služeb, kteří opět postrádají
víceleté financování představující určitou jistotu pro jejich fungování a zaměstnance atd.
Důvodem těchto problémů je absence komunikace a skutečně hluboké odborné debaty nad tak
důležitým tématem, jako financování sociálních služeb nepochybně je.
Z výše uvedených důvodů navrhuji ve svém prvním bodě prodloužení současného
způsobu financování sociálních služeb o dva roky, do konce roku 2016.
Ve druhém bodě se pak ruší vládou navrhované změny, se kterými mnohé ze
zainteresovaných subjektů (kraje, poskytovatelé) nesouhlasí.
Vytváří se tak prostor pro diskusi a následné vypracování a, s dostatečným časovým
předstihem, spuštění nového systému financování sociálních služeb od 1.1.2017.
veřejnými prostředky nijak podporováno.
V Praze dne 28. 8. 2014
Jitka Chalánková
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