Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VIII. volební období

Pozměňovací návrh
poslankyně Pavly Golasowské k vládnímu návrhu zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2019

(sněmovní tisk 287/0)

Návrh:
1) Zvýšení rozpočtu specifického ukazatele kapitoly 313 – MPSV Neinvestiční nedávkové
transfery – ID 5140010000 – transfery podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních
službách o částku 800 000 000 Kč.
2) Snížení výdajů kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí ve specifickém
ukazateli „Podpory v nezaměstnanosti“ o částku 400 000 000 Kč.
3) Snížení výdajů kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí ve specifickém
ukazateli „Aktivní politika zaměstnanosti celkem“ o částku 400 000 000 Kč.

Odůvodnění:

V návrhu státního rozpočtu, který předkládá vláda, je na sociální služby pro rok 2019 navržena
částka pouze ve výši 15,52 mld. Kč. To znamená, že je zde zohledněno pouze předpokládané
5% navýšení platů pracovníků v sociálních službách od 1. 1. 2019 (to dle MPSV představuje
částku 630 mil. Kč). Ovšem návrh státního rozpočtu nezohledňuje výpadek financování
některých služeb sociální prevence z evropských zdrojů v rámci tzv. individuálních projektů.
Tento deficit je dle MPSV 800 mil. Kč.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že pro zajištění řádného fungování sítě sociálních služeb v ČR
je třeba ve státním rozpočtu schválit částku, ve které bude zohledněno navýšení platů od 1. 1.
2019 a výpadek z financování některých služeb sociální prevence z evropských zdrojů, a to ve
výši 800 mil. Kč.
V případě, že nebude ve státním rozpočtu schválena potřebná výše prostředků na sociální
služby, tak reálně hrozí nestabilita služeb ve všech krajích, a to nejen po stránce finanční, ale i
personální, neboť při nedostatku pracovních sil v jiných odvětvích s často lepším ohodnocením
hrozí odchod pracovníků ze sociální oblasti právě tam. Tato nepříznivá situace nastala již
v letech 2016, 2017 a jen díky následnému navýšení platů a schválení potřebné částky na
sociální služby v roce 2018 se situace výrazně zlepšila. Zároveň je třeba ve státním rozpočtu
schválit potřebnou částku na celý rok, neboť tzv. dofinancování v průběhu roku přináší velkou
nestabilitu a administrativní zátěž jak pro poskytovatele služeb, tak i kraje.
Přestože se kraje na financování sociálních služeb každoročně podílejí, tak nejsou schopny
sanovat případné výpadky ve financování ze strany státu v souvislosti s navýšením platů i
výpadků financování z evropských zdrojů, neboť se jedná o desítky až stovky mil. Kč, a to
podle velikosti krajů.

