Pozměňovací návrh poslance Jakuba Jandy k návrhu zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2020
Vládní návrh zákona o statním rozpočtu České republiky na rok 2020 se mění takto:
1. Výdaje kapitoly 304 Úřad vlády České republiky se snižují, a to v §614500 – Výdaje na
dotační program „Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových
organizací v oblasti rovnosti žen a mužů“ o částku 2.000.000 Kč;
2. Výdaje kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to ve specifickém ukazateli
„Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách“ se navyšují o částku 2.000.000
Kč.

Odůvodnění:

Aktivity neziskového sektoru v oblasti rovných příležitostí žen a mužů nejsou bezpodmínečně
nutnými výdaji státu a současná situace, týkající se nerovnosti žen a mužů v České republice
nevykazuje nutnost státní podpory neziskových organizací zabývající se touto problematikou,
což svým způsobem potvrdilo i srovnání Evropského institutu, které konstatuje, že Česká
republika se v tomto srovnání posunula směrem k lepším výsledkům.
Oproti předešlým letům byl proto příspěvek ze 7.000.000 Kč snížen na 2.000.000 Kč a případné
posílení tohoto programu o dalších 5.000.000 byl Ministerstvem financí zamítnut. I přes toto
snížení částky nebyl zaznamenán významný zvrat v problematice nerovnosti žen a mužů
v České republice k horšímu stavu.
Je-li k dosažení cílů zásadní občanský sektor, je vhodné přemýšlet o předběžném ukončení
státní spolupráce s těmito organizacemi a hledat podporu primárně ze soukromých zdrojů.
Omezení těchto aktivit nepovede k nenapravitelnému stavu věci nebo k zásahu, ze kterého by
mohly vyvozovány vážné důsledky jak ve vztahu ke státnímu rozpočtu, tak ve vztahu ke
společenské potřebě a jejích celkových dopadů na společnost.
Omezením podpory pro neziskové organizace v oblasti rovnosti žen a mužů se finanční
prostředky mohou přesunout do oblastí, které jsou jak v zájmu státu, tak v zájmu občanů a
jejichž společenská prospěšnost je mnohem více měřitelná a viditelná. Typickou oblastí je
příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách,“ která svou alokací naopak dostatečně
nereflektuje nárůst nákladovosti systému sociálních služeb a níž lze obecně předpokládat nárůst
nákladů vlivem demografie, resp. vlivem nárůstu počtu příjemců u dospělých osob a zároveň
přesunu příjemců této dávky do vyšších stupňů závislosti, což je objektivně dáno stárnutím
populace.

