Pozměňovací návrh poslance PaedDr. Josefa Novotného ke sněmovnímu
tisku č. 498 (návrh státního rozpočtu na rok 2012), kapitole 313 –
Ministerstvo práce a sociálních věcí
V tabulkové části č. 4 se navrhuje posílit položku 435 Služby sociální péče
z 6 197 395 000 Kč o částku 2 102 605 000 Kč na celkovou částku 8 300 000 000 Kč.
Dále se navrhuje položku 411 Dávky důchodového pojištění snížit o 1 400 000 000 Kč na
částku 371 600 000 000 Kč.
Dále se navrhuje položku 412 Dávky nemocenského pojištění snížit o částku 702 605 000 Kč,
tedy na částku 21 942 395 000 Kč.
Odůvodnění:
Ve Vládou schváleném návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2012 je pro poskytovatele
sociálních služeb pro oba programy podpory AB vyčleněna částka 6 197 395 000 Kč.
MPSV ČR uvádí, že jde o stejnou podporu poskytovatelů sociálních služeb jako v roce
2011. Tato věc však není zcela pravdivá, neboť některé sociální služby byly v roce 2011
financovány z jiných zdrojů. Máme tady na mysli především individuální a
transformační projekty, které jsou financovány z prostředků EU a jejich podpora ve
většině krajů ČR bude ukončena buďto na začátku roku 2012 nebo v průběhu roku
2012. tento výpadek zdrojů, společně se zvýšením dolní sazby DPH od 1. 1. 2012, způsobí
hluboký pokles podpory poskytovatelů sociálních služeb, který může dokonce způsobit
zánik těchto poskytovatelů. V souvislosti s navýšením dolní sazby DPH od 1. 1. 2012 a
tím zvyšujícím se nákladům poskytovatelů sociálních služeb, je zmiňována možnost
odečtu DPH u těchto subjektů.
Tento výklad je mylný. Poskytovatelé sociálních služeb jsou, dle § 59 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeny od DPH. Pokud by se dobrovolně registrovali
jako plátci DPH, pak by si mohli odečíst DPH na vstupu pouze u vedlejší, resp.
hospodářské činnosti, případně u tzv. centrální činnosti. Výše DPH by byla pouze ve výši
koeficientu, který dostaneme podílem příjmů, ze kterých by byla odváděna DPH a
příjmů, které jsou od odvodů DPH dle § 59 osvobozeny. Jen připomínáme, že § 59 není
pro rok 2012 novelizován. Hypotéza, že poskytovatele sociálních služeb zvýšená dolní
sazba DPH neovlivní, protože si tuto budou moci odečíst je tedy mylná a nezakládá se na
pravdivých skutečnostech.

Je nezpochybnitelné, že sociální služby jsou v ČR dlouhodobě podfinancované a patří
k nejhůře odměňovaným profesím v ČR. Jsme přesvědčeni o tom, že navrhovaná částka
na sociální služby ve státním rozpočtu na rok 2012 povede k dramatickému snížení
kvality sociálních služeb v ČR, současně dojde ke snižování kapacit a dostupnosti
sociálních služeb, k odlivu kvalifikovaných pracovníků v této oblasti a v konečném
důsledku i k zániku stovek registrovaných sociálních služeb napříč ČR.
Navýšení částky na požadovaných 8,3 miliardy Kč na sociální služby vychází z potřeby
pokrýt tyto oblasti:
-

financování služeb u ukončené podpory z prostředků EU…………900 000 000 Kč

-

odhad vlivu zvýšení DPH u poskytovatelů sociálních služeb………350 000 000 Kč

-

nezbytné zvýšení mezd o 9 %, což činí………………………………852 605 000 Kč

Tento pozměňovací návrh podporují APSS, NRZP ČR a Odborový svaz zdravotnictví a
sociální péče ČR.

