Pozměňovací návrh poslance Ing. Adolfa Beznosky ke Sněmovnímu tisku č.6/2013 Návrh státního rozpočtu na
rok 2014, ke kapitole 313 – rozpočet MPSV
V tabulkové části č. 2, strana 3, se navrhuje zvýšit:
Položka 435 Služby sociální péče, kolonka Státní rozpočet 2014 z částky
6 289 908 826 Kč na 7 200 000 000 Kč
Položka 422 Aktivní politika zaměstnanosti, kolonka Státní rozpočet 2014 z částky
4 589 818 750 Kč na 4 900 000 000 Kč
Položka 424 Zaměstnávání zdravotně postižených občanů, kolonka Státní rozpočet 2014 z částky
3 600 000 000 Kč na 3 713 000 000 Kč
V tabulkové části č.2, strana 3, se navrhuje snížit:
Položka 412 Dávky nemocenského pojištění, kolonka Státní rozpočet 2014 z částky
22 484 407 000 Kč na 21 984 407 000 Kč
Položka 436 Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti z částky 16 074 071 880 se sníží
na 15 240 799 456 Kč
Odůvodnění:
Navýšení služeb sociální péče je zcela logickou záchrannou brzdou, která znamená záchranu
poskytovatelů sociálních služeb před jejich zánikem. Ještě v letošním roce se k rozpočtu
6 100 000 000 Kč za tuto kapitolu přidávalo 500 000 000 Kč. Navýšení částky koresponduje s tímto
zvýšení a s navýšením částky díky končícím Individuálním projektům, které opět přejdou do
financování v této kapitole. Celý problém byl konzultován s Asociací poskytovatelů sociálních služeb
a Unií zaměstnavatelských svazů České republiky. Vzhledem k předpokládanému navýšení cen se
doporučuje navýšit poskytovatelům sociální péče rozpočtovanou částku až na 7,2mld.Kč.
Navýšení položky Aktivní politika zaměstnanosti je zvýšena na částku, která se rovná rozpočtu za
tuto položku v roce 2013. Jde o zásadní financování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, které
jsou zásadní pro podporu zaměstnanosti. V době zvyšující se nezaměstnanosti nemůžeme tuto
položku v žádném případě ponižovat. Do nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti podle zákona o
zaměstnanosti č. 435/2005 Sb. v platném znění patří rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně
prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na
zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. Toto navýšení bylo
konzultováno s Unií zaměstnavatelských svazů České republiky.
Navýšení položky zaměstnávání zdravotně postižených občanů je opět dorovnána na výši rozpočtu
roku 2013. V roce 2014 se musí počítat se znovuzavedením statutu osoby se zdravotním
znevýhodněním a její podpory. Stejně jako minimálně stejných podpor pro chráněná pracovní místa
jako v letošním roce. Toto navýšení bylo konzultováno s Chartou sociálního podnikání.
Vzhledem k napjatému finančnímu rozpočtu, ale určité každoroční finanční úspoře zvýšení výše
uvedených částek bylo promítnuto do snížení částek v položce Dávek nemocenského pojištění.
Finanční dopad:
Částky, které se zvyšují, o stejnou částku snižují dávky nemocenského pojištění a částky na správu
v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. Státní rozpočet tedy navyšuje a snižuje jednotlivé
řádky v kapitole 313. Tyto změny jsou v celkové podobě ke Státnímu rozpočtu neutrální.

V Praze dne 16.12.2013

Ing. Adolf Beznoska

