Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2019
8. volební období

ZÁPIS
z 30. schůze
výboru pro sociální politiku,
která se konala dne 16. května 2019
od 9.00 hodin
v místnosti č. 48/ „Konírna“, vchod z Malostranského náměstí

Přítomni: Aulická Jírovcová, Babišová, Bauer, Beitl, Brzobohatá, Dražilová, Gajdůšková,
Golasowská, Juchelka, Kasal, Kolářík, Maxová, Novák, Pastuchová, Pěnčíková, Richterová,
Rutová, Sklenák, Šafránková, Vrecionová,
Omluveni: Hyťhová, Kaňkovský, Pekarová Adamová, Vyzula
30. schůzi výboru pro sociální politiku zahájila předsedkyně výboru Radka Maxová.
Ověřovatelkou schůze byla zvolena poslankyně Lucie Šafránková. Jednání probíhalo podle
schváleno programu schůze.
1/ Státní závěrečný účet za rok 2018 – kapitola 313 - MPSV
(zvukový záznam: 0:00:00 – 0:46:27)
Návrh uvedl za MPSV zastupující náměstek Jan Baláč. Seznámil přítomné s výsledky
hospodaření kapitoly 313 – MPSV v roce 2018. Celkové výdaje dosáhly výše 592,4 mld.
korun, což činí 42 % celkových výdajů státního rozpočtu. Příjmy vykázala kapitola ve výši
510,8 mld. korun, tj. 36 % úhrnných příjmů státního rozpočtu. Rozpočet příjmů byl schválen
ve výši 489,1 mld. korun, rozpočet příjmů na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti 482,5 mld. Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 591 mld. a během
roku upraven na 594,3 mld. korun. V porovnání s rokem 2017 celkové výdaje vzrostly o 32,8
mld. korun. Dále seznámil s výsledky hospodaření podle jednotlivých výdajových ukazatelů.
Zpravodaj výboru poslanec Jan Bauer vyjádřil pochvalu MPSV ke zpracování
předloženého materiálu. Vznesl dotaz, proč se v porovnávání vychází až od roku 2014.
Za ČSSZ vystoupil ředitel ekonomického odboru pan Halíř k částce na výběr dlužného
pojistného, potvrdil, že je ve výši 56 mld. korun
Předsedkyně výboru Radka Maxová se dotázala na výkon pěstounské péče, k sociálně
právní ochraně dětí, na účtech obcí zůstávají nevyčerpané finanční prostředky z tohoto
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výkonu, které se pak vracejí do státního rozpočtu. Jak je kontrolováno hospodaření s těmito
penězi, které obce nemohou použít na jiné účely, jak je uvolnit pro sociální oblast v dané obci.
Požádala o písemnou odpověď.
Zpravodaj Jan Bauer požádal o poskytnutí vývojových řad s delším rozsahem než za
období let 2014 – 2018. Požádal o poskytnutí údajů od roku 2008, případně od roku 2009.
V rozpravě dále vystoupila poslankyně Olga Richterová a zastupující náměstkyně
Kateřina Jirková.
Zpravodaj Jan Bauer navrhl znění usnesení. V hlasování č. 1 hlasovalo 16 poslanců
pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Usnesení č. 111 bylo přijato.
Po úvodním slově zastupujícího náměstka ministryně práce a sociálních věcí Jana
Baláče, zpravodajské zprávě poslance Jana Bauera a po rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I. s o u h l a s í se Státním závěrečným účtem ČR na rok 2018 – Kapitola 313 –
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve výši příjmů 510 774 253 tis. Kč a ve výši výdajů
592 402 047 tis. Kč;
II. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně, aby Státní závěrečný účet ČR za rok 2018
– Kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí ve výši příjmů 510 774 253 tis. Kč a ve
výši výdajů 592 402 047 tis. Kč s c h v á l i l a .

2/ Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů /ST 452/

(zvukový záznam: 0:50:35 – 1:29:53)

Projednávání návrhu zahájil za MPSV náměstek Petr Hůrka. ST 452 se týká valorizace
důchodů pro rok 2020. Smyslem návrhu je, aby se průměrný starobní důchod zvýšil o 900,Kč. Oproti standardním valorizacím, ke kterým automatickým přepočtem každý rok dochází
v rámci základní a procentuální výměry důchodů, bylo zvoleno specifické opatření. Jedná se o
jednorázové navýšení důchodu všem důchodcům oproti stávajícímu mechanismu valorizací
plošných, základní a procentuální výměry.
Zpravodaj k tomuto bodu Roman Sklenák sdělil, že novela má podstatný dopad, ale
legislativně je velmi jednoduchá. Je navrhováno, aby byla vypočtena valorizace podle
zákonného mechanismu s tím, že rozdíl mezi 900,- Kč a vypočtenou průměrnou valorizací
bude dorovnán o zbývající částku. Tento sněmovní tisk byl též přikázán rozpočtovému
výboru, který ho již projednal a doporučil jej schválit.
V obecné rozpravě vystoupila poslankyně Lucie Šafránková a přihlásila se ke
svému pozměňovacímu návrhu. Navrhuje, aby důchodcům, kteří po navýšení budou mít
důchod pod 10 tisíc korun, se tento důchod navýšil ještě o dalších 900,- Kč.
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Poslanec Jan Bauer navýšení podporuje, ale též upozornil, že systém je do budoucna
neudržitelný.
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová za klub KSČM novelu podporuje.
Dále vystoupili: poslanec Roman Sklenák, Lucie Šafránková, Jan Bauer.
V průběhu projednávání se dostavila ministryně práce a sociálních věcí Jana
Maláčová. Sdělila, že tento návrh je pro ně velmi důležitý. Reaguje na situaci, že i přes
navyšování důchodů vzrostl počet seniorů ohrožených chudobou o třetinu. Dále oznámila, že
příští čtvrtek se koná 4. jednání komise pro spravedlivé důchody, na programu bude efektivita
třetího pilíře. V září by se měla komise komplexně zabývat celým systémem financování.
Zastupující náměstkyně Kateřina Jirková reagovala na pozměňovací návrh poslankyně
Lucie Šafránkové.
Zpravodaj Roman Sklenák navrhl hlasovat o pozměňovacím návrhu poslankyně Lucie
Šafránkové. V hlasování č. 2 hlasovali pro 4 poslanci, proti 8, zdrželo se 5. Návrh nebyl
přijat.
Na závěr se hlasovalo o návrhu usnesení. V hlasování č. 3 hlasovalo pro všech 17
přítomných poslanců. Návrh usnesení č. 112 byl přijat.
Po odůvodnění ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, náměstka ministryně
práce a sociálních věcí Petra Hůrky, zpravodajské zprávě poslance Romana Sklenáka a po
rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně PČR, aby v y s l o v i l a s o u h l a s
s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve
znění pozdějších předpisů /ST 452/;
II. z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby
- se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny
- ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné
legislativně technické úpravy.

3. Kontrola plnění usnesení (zvukový záznam: 1:30:06 – 2:25:50)
Bod uvedla předsedkyně výboru Radka Maxová.
Poslanec Aleš Juchelka připomenul usnesení č. 107 z 21. března 2019. Odpověď
ministerstev považuje za obecnější, neřešící požadované konkrétní věci. Na příští schůzi
požaduje představit vizi přerozdělení peněz do roku 2026, podporu vícečlenných rodin,
demografický růst.
Za MPSV vystoupila ministryně Jana Maláčová.
V rozpravě vystoupili poslankyně a poslanci: Aleš Juchelka, Olga Richterové. Jan
Bauer, Pavla Golasowská, David Kasal, Radka Maxová.
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V tomto bodě přijal výbor usnesení č. 113 – 118:
V hlasování č. 4 se hlasovalo o návrhu usnesení poslankyně Olgy Richterové. Pro hlasovalo 16
poslanců, nikdo proti, 1 se zdržel. Návrh usnesení č. 113 byl přijat.
Usnesení VSP č. 113:
Po úvodním slově poslankyně Olgy Richterové a po rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
ž á d á ministryni práce a sociálních věcí (na základě odpovědi zaslané dne 20. 3. k usnesení
VSP č. 96 z 20. 2. 2019 k bodu 4) o vyjádření, jaké odvolací lhůty by pro vyřízení odvolání
žadatelů o náhradní rodinnou péči byly pro MPSV akceptovatelné.
V hlasování č. 5 o návrhu poslance Jana Bauera hlasovalo pro 13 poslanců, nikdo proti, 2 se
zdrželi. Návrh usnesení č. 114 byl přijat.
Usnesení VSP č. 114:
Po úvodním slově poslance Jana Bauera a po rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
p ř i p o m í n á , že z odpovědi MPSV (požadované usnesením VSP č. 90 ze 7. 2. 2019)
vyplynulo, že MPSV, ani další příslušná ministerstva doposud nepočítala s podporou
ekonomicky aktivních rodin se třemi a více dětmi při přípravě investičních priorit EU fondů na
období 2021 až 2027.
V hlasování č. 6 o návrhu poslance Jana Bauera hlasovalo pro 17 poslanců, nikdo proti, nikdo
se nezdržel. Návrh usnesení č. 115 byl přijat.
Usnesení VSP č. 115:
Po úvodním slově poslance Jana Bauera a po rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
k o n s t a t u j e , že Ministerstvo pro místní rozvoj nevyhovělo požadavkům vzneseným
usnesením VSP č. 107 z 21. 3. 2019:
- aby specifické cíle byly ze strany MMR konzultovány,
- a aby MMR poskytovalo výboru měsíční informaci o stavu přípravy specifických cílů
a priorit.
V hlasování č. 7 o návrhu poslance Jana Bauera hlasovalo pro 13 poslanců, nikdo proti, 3 se
zdrželi. Návrh usnesení č. 116 byl přijat.
Usnesení VSP č. 116:
Po úvodním slově poslance Jana Bauera a po rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I. k o n s t a t u j e , že výbor pro sociální politiku nebyl informován, zda budou do
specifických cílů zapracovány požadavky na
1) zohlednění rodin s třemi a více dětmi jako znevýhodněné skupiny,
2) podporu bydlení těchto rodin,
3) podporu jejich ekologické mobility;
II. k o n s t a t u j e , že z odpovědi ministryně práce a sociálních věcí ze dne 15. 5.
2019 nevyplývá, zda bude vyhověno požadavku zařadit do specifických cílů
1) prevenci vysoké rozvodovosti a
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2) podporu slaďování pracovního a osobního života na formy nevyžadující odloučení
matky a dítěte.
V hlasování č. 8 o návrhu poslance Jana Bauera hlasovalo pro 10 poslanců, nikdo proti, 5 se
zdrželo. Návrh usnesení č. 117 byl přijat.
Usnesení VSP č. 117:
Po úvodním slově poslance Jana Bauera a po rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
z d ů r a z ň u j e , že demografický vývoj mohou zvrátit jen vícečetné rodiny a že
ekonomicky aktivní rodiny se třemi a více dětmi mají specifické potřeby ve srovnání s rodinami
menšími, a proto je třeba do specifických cílů zahrnout jejich cílenou podporu.
V hlasování č. 9 o návrhu poslance Jana Bauera hlasovalo pro 15 poslanců, nikdo proti, 1 se
zdržel. Návrh usnesení č. 118 byl přijat.
Usnesení VSP č. 118:
Po úvodním slově poslance Jana Bauera a po rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
p o ž a d u j e , aby vzhledem k nedostatečné komunikaci ze strany jednotlivých rezortů
a blížícímu se termínu ukončení přípravy dokumentů pro využití evropských fondů ministryně
práce a sociálních věcí přednesla na nejbližším zasedání vlády požadavek na zakomponování
chybějící podpory demografie a podpory rodin s třemi a více dětmi do Národní koncepce
realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020.

4. Sdělení předsedkyně výboru (zvukový záznam: 2:26:05 – 2:27:08)
Předsedkyně výboru Radka Maxová připomenula plánovanou cestu delegace výboru do
Dánska, která by mohla proběhnout v měsíci září či říjnu 2019.
5. Sdělení předsedkyň a předsedy podvýborů (zvukový záznam: 2:27:14 – 2:30:40)
Předsedkyně podvýboru Andrea Babišová seznámila s chystanou schůzí podvýboru pro
sociálně zdravotní pomezí dne 12. 6. 2019, která bude sloučena s konferencí ohledně úrazového
pojištění.
Předsedkyně podvýboru Lenka Dražilová avizovala schůzi podvýboru pro sociální
služby a OZP dne 30. 5. 2019 od 13.00 hodin konané ve spolupráci s APSS s prezentací
programu „virtuální realita demence“.
Předseda podvýboru Lukáš Kolářík avizoval schůzi podvýboru v měsíci červnu 2019.
6. Různé (zvukový záznam: 2:30:42 – 2:48:32)
Předsedkyně Komise pro rodinu a rovné příležitosti Jana Pastuchová pozvala na
mezinárodní konferenci ke stému výročí prvních voleb u nás, ve kterých mohly volit ženy,
konané dne 11. 6.
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Dále vystoupili poslankyně a poslanci: Andrea Brzobohatá, Hana Aulická Jírovcová,
David Kasal, Andrea Babišová, Jana Pastuchová, tajemník výboru Antonín Papoušek
7. Návrh termínu a pořadu 31. schůze (zvukový záznam: 2:48:33- 2:54:47)
K tomuto bodu vystoupili poslankyně a poslanci Radka Maxová, Hana Aulická
Jírovcová, Aleš Juchelka.
Na návrh předsedkyně výboru Radky Maxové bylo hlasováno o návrhu pozvánky na
31. schůzi. V hlasování č. 11 hlasovalo pro 14 poslanců, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Program
pozvánky byl schválen.
Odpolední část jednání řídila místopředsedkyně výboru Hana Aulická Jírovcová.
8. Aktuální stav a budoucí řešení problematiky dlouhodobého ošetřovného
(zvukový záznam: 2:55:00 – 3:43:50)
Tento bod uvedla za MPSV náměstkyně Jana Hanzlíková. Zmínila nedostatek
inspektorů, místo je finančně podhodnocené, velmi náročné, probíhající v terénu. V roce 2015
se uskutečnilo 207 inspekcí, 347 v roce 2016, 305 v roce 2017, 222 v roce 2018 a letos k 15. 5.
to bylo 52 inspekcí.
Poslankyně Pavla Golasowská se dotázala, zda uskutečněný počet inspekcí je
dostačující, vychází to na 13 až 14 inspekcí za měsíc.
Poslankyně Olga Richterová požádala o aktualizaci registrů.
Poslanec Aleš Juchelka se dotázal, zda inspektoři jsou i externisté.
Náměstkyně Jana Hanzlíková sdělila, že je maximální snaha získat dalších 12
inspektorů.
Náměstkyně Zuzana Jentschke Stöcklová sdělila, že externisté nemohou vykonávat to,
co je pod služebním zákonem, což snížilo jejich počet asi o polovinu.
Dále vystoupil ředitel David Pospíšil. Sdělil, že plán inspekcí není zveřejňován. Velká
část inspekcí je neohlášených z podnětu z praxe či od klienta. Registr na webových stránkách
je postaven na sociální služby, nikoliv na inspekce. K otázce externistů doplnil, že zákon o
sociálních službách, § 98 odst. 2 umožňuje to, aby členem inspekčního týmu byl i přizvaný
odborník.
Za APSS vystoupil ředitel Petr Hanuš. Současný stav je pro ně příznivý. Hlavní problém
s inspekcí vidí v tom, že auditní systém byl nastaven na státní kontrolu.
V diskusi vystoupili: poslankyně Hana Aulická Jírovcová, Pavla Golasowská, Olga
Richterová, náměstkyně Jana Hanzlíková a Zuzana Jentschke Stöcklová, ředitel David Pospíšil
a za APSS Petr Hanuš.
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Na závěr byl podán návrh na usnesení. V hlasování č. 11 hlasovalo pro 14 poslanců,
nikdo proti, nikdo se nezdržel. Usnesení č. 119 bylo přijato.
Po úvodním slově náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Jany Hanzlíkové, náměstkyně
ministryně práce a sociálních věcí Zuzany Jentschke Stöcklové, zástupce APSS Petra Hanuše a
po rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
I. b e r e n a v ě d o m í informaci k Aktuálnímu stavu Inspekce v sociálních službách;
II. ž á d á ministryni práce a sociálních věcí, aby do 26. 6. 2019 informovala poslance výboru
pro sociální politiku o připravovaných krocích, které povedou k zvýšení počtu inspektorů a
rovněž, aby informovala o počtu provedených inspekcí za rok 2018 (členěno po krajích).
9. Aktuální stav a budoucí řešení problematiky dlouhodobého ošetřovného
(zvukový záznam: 3:45:10 – 4:12:15)
Za MPSV bod uvedla zastupující náměstkyně Kateřina Jirková. Dávka je nová a
zkušenosti omezené. Zákon nabyl účinnosti k 1. 6. 2018, poznatky se ještě analyzují. Důvodem
k zavedení byla snaha pokrýt situace dlouhodobé péče, která náhle vznikne. Ošetřování si
vyžádá dobu delší než 30 dnů. Potvrzení se vydává při ukončení hospitalizace zdravotnickým
týmem. Úplně se nenaplnil předpoklad využití dávky. Odhadovalo se 10 až 30 tisíc případů
ročně. Za polovinu roku 2018 bylo vykázáno necelých 1500 ošetřovaných případů. Za rok 2019
údaje zatím nesignalizují významný nárůst.
V rozpravě vystoupili poslankyně a poslanci Hana Aulická Jírovcová, Aleš Juchelka,
Lenka Dražilová, David Kasal, Pavla Golasowská, Olga Richterová, za MPSV náměstkyně
Zuzana Jentschke Stöcklová, ředitel Tomáš Machanec.
Na závěr byl předložen návrh na usnesení. V hlasování č. 12 hlasovalo pro 12 poslanců,
nikdo proti, 1 se zdržel. Usnesení č. 120 bylo přijato.
Po úvodním slově zastupující náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Kateřiny Jirkové,
náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Zuzany Jentschke Stöcklové a po rozpravě
výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
b e r e n a v ě d o m í informaci k Aktuálnímu stavu a budoucímu řešení problematiky
dlouhodobého ošetřovného.
Zapsala: H. Prokopová

Lucie Š a f r á n k o v á , v. r.
ověřovatelka výboru

Radka M a x o v á , v. r.
předsedkyně výboru
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