PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna
2020
VIII. volební období

Pozměňovací návrh
poslanců
Lucie Šafránkové a Pavla Jelínka
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů

(SNĚMOVNÍ TISK č. 889)

Návrh úprav:

1. čl. I bod 4 zní:
„4. V příloze č. 3 se číslo „396 518 347 439“ nahrazuje číslem
„373 018 347 439“, číslo „676 800 038 058“ se nahrazuje číslem „700 300 038
058“ a číslo „1 728 218 723 753“ se nahrazuje číslem „1 864 818 723 753“.“

2. čl. I bod 5 zní:
„5. V příloze č. 4 v kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí se číslo
„547 589 411 659“
nahrazuje
číslem
„529 989 411 659“,
číslo
„676 800 038 058“ se nahrazuje číslem „700 300 038 058“, číslo
„540 502 848 138“ se nahrazuje číslem „522 902 848 138“, číslo „483 479 797
659“ se nahrazuje číslem „467 772 515 906“, číslo „3 100 000 000“ se nahrazuje
číslem „4 600 000 000“, číslo „31 300 000 000“ se nahrazuje číslem „39 300 000
000“, číslo „17 770 647 810“ se nahrazuje číslem „21 770 647 810“
a číslo „24 870 721 047“ se nahrazuje číslem „34 870 721 047“.“

3. čl. I bod 8 zní:
8. V příloze č. 4 v kapitole 398 Všeobecná pokladní správa se číslo
„721 800 470 800“ nahrazuje číslem „678 000 470 800“, číslo „259 918 347
439“ se nahrazuje číslem „373 018 347 439“, číslo „702 200 150 000“
se nahrazuje číslem „658 400 150 000“, číslo „78 769 471 508“ se nahrazuje
číslem „215 369 471 508“ a číslo „47 000 000 000“ se nahrazuje číslem
„23 500 000 000“.“

Odůvodnění pozměňovacího návrhu:
Navrhujeme provést změny na výdajové straně státního rozpočtu. Jde o převod
23 500 000 000 Kč z rozpočtové kapitoly 398 (Všeobecná pokladní správa)
do rozpočtové kapitoly 313 (Ministerstvo práce a sociálních věcí). Konkrétně
se jedná o snížení objemu výdajového ukazatele „Odvody do rozpočtu Evropské
unie“ na polovinu rozpočtované částky.
V době počínající vážné ekonomické krize v důsledku pandemie koronaviru je
třeba činit i zásadní a ne zcela konvenční rozpočtové kroky – a zejména je třeba
nyní upřednostnit zájmy českých občanů a českých firem postižených dopady
omezujících opatření nouzového stavu a dalších doprovodných ekonomických
jevů. V dané situaci není na místě takto enormně vysokou částkou alokovat
do zahraničí, zejména na provoz orgánů Evropské unie, které ani neplánují žádné,
natož významné, vlastní úspory.
Česká republika má být v rámci připravovaného tzv. Fondu obnovy EU
tzv. čistým plátcem, tj. v celkové bilanci příjmů, výdajů a záruk do rozpočtu EU
více odvede, než získá, V tomto ohledu jsme tedy solidární již dostatečně –
a nyní musí být pro nás na prvním místě existenční zájmy českého státu a jeho
občanů. Navíc polovina prostředků určených na odvody do rozpočtu EU zůstane
stále zachována. A jde přitom o nezanedbatelných 23 500 000 000 Kč.
Částku 23 500 000 000 Kč tedy navrhujeme převést do rozpočtové kapitoly 313
(Ministerstvo práce a sociálních věcí). A to konkrétně do výdajových ukazatelů:
Dávky osobám se zdravotním postižením: 1 500 000 000 Kč
Jedná se o posílení objemu prostředků určených pro naše handicapované
spoluobčany, konkrétně jde o příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní
pomůcku. Hlavní motivací je zabránit úsporám a omezujícím korekcím
v této oblasti, kde naprosto nejsou na místě, naopak, na tyto občany je třeba
myslet i s perspektivou budoucnosti a naopak investovat do této oblasti více
finančních prostředků

Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách: 8 000 000 000 Kč
Obdobně i v této oblasti je třeba razantně navýšit objem rozpočtovaných
prostředků. Současné nastavení tohoto příspěvku, zejména v oblasti tzv. domácí
péče, je velice nízké a naprosto nedostatečné – jde o stovky či nižší jednotky tisíců
korun měsíčně. Propad veřejných příjmů nesmí být důvodem k jejich
nezvyšování. Naopak, v souvislosti se stárnutím populace a s nedostatkem míst
v pobytových zařízeních pro osoby závislé na péči jiných osob je nutné posílit
alokaci finančních prostředků určených pro tyto občany na nákup asistenčních
služeb v jejich domácím prostředí.

Ostatní výdaje organizačních složek státu: 4 000 000 000 Kč
Primárně jde o posílení objemu finančních prostředků určených na platy
pracovníků resortu práce a sociálních věcí, a to jak na samotném ministerstvu,
tak hlavně v rámci České správy sociálního zabezpečení a Úřadu práce
(i dalších resortních organizací). Tito lidé jsou dlouhodobě v procesu zvyšování
platů zaměstnancům státu opomíjeni oproti jiným profesím a jiným resortům,
což lze považovat za velmi nespravedlivé a nesystémové.
A, zadruhé, tito lidé v důsledku dopadů nouzového stavu pandemie koronaviru
čelili ohromnému nárůstu množství práce včetně nových agend
i nových legislativích úprav agend stávajcích – což na ně kladlo enormní nároky.
Za to si zaslouží významné finanční ocenění a poděkování.
Neinvestiční nedávkové transfery: 10 000 000 000 Kč
Zde se jedná o finanční posílení oblasti sociálních služeb zajišťovaných orgány
místní správy – což je segment, který je v posledních letech pravidelně
podfinancován resp. segment, kde již zhruba v polovině roku obvykle docházejí
finanční prostředky rozpočtované na zajištění základních funkcí, které má stát
(resp. příslušné orgány veřejné správy) vůči občanům ohroženým sociálními
riziky poskytovat. Zvláště v letošním roce to bude velmi potřebné - v souvislosti
s nastupující ekonomickou a sociální krizí.

V Praze dne 24. června 2020
Bc. Lucie Šafránková
Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

