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Pozměňovací návrh

poslance Jana Bauera
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální
podpoře, ve znění pozdějších předpisů

(Sněmovní tisk 1116)

1. V čl. I se bod 1 ruší.
2. V čl. I se body 2 až 7 přečíslují.
3. V čl. II zní bod 2 takto:
„Přídavek na dítě náležející za měsíce předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona
se poskytuje ve výši podle zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, a to i když řízení o přídavku na dítě bylo zahájeno po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona nebo nebylo pravomocně dokončeno do tohoto dne.“
4. V čl. II se bod 3 ruší.
Zdůvodnění navrhovaných změn:
Navrhuje se vypustit z vládního návrhu zákona rozšíření okruhu dětí s nárokem na přídavek na
dítě. Konkrétně se vypouští návrh zvýšit hranici rozhodného příjmu ze současného 2,70
násobku na 3,4 násobek životního minima rodiny. Samotné navýšení částky přídavku na děti
ve zbývající části vládního návrhu ponechává pozměňovací návrh beze změn.
Předkladatel dlouhodobě vnímá úpravu přídavku na děti jako nekoncepční a přimlouval by se
za hlubší diskuzi o jeho nastavení, a to i v souvislosti s dalšími opatřeními na podporu rodin
s dětmi. Tuto nekoncepčnost připouští i samotná vláda v důvodové zprávě k předloženému
návrhu zákonu, když konstatuje, že přídavek na děti získal charakter chudinské dávky.
Předkladatel pozměňovacího návrhu je toho názoru, že předložený návrh toto vůbec neřeší a
má-li být přídavek na děti skutečným vyjádřením solidarity společnosti vůči rodinám s dětmi,
je třeba zvážit mnohem důkladnější změny v jeho nastavení; inspirací mohou být právní úpravy
obdobné dávky v okolních evropských státech.
Za obzvlášť nepřesvědčivou považuje předkladatel návrhu argumentaci vlády v důvodové
zprávě, podle které se navýšením částky přídavku na děti a rozšířením cílové skupiny sníží
kritizované přesvědčení laické veřejnosti o tom, že stát pracující rodiny s dětmi nepodporuje,
protože podpora rodin s dětmi v rámci daňových předpisů není veřejností příliš vnímána. Vláda
by podle autora tohoto návrhu měla zohledňovat faktickou prospěšnost přijímaných opatření
pro cílovou skupinu a nikoliv zvažovat, zda jsou ta či ona opatření veřejností dostatečně
vnímána a zda jí samotné předkládaná změna přinese dostatečné politické body.
Předkladatel tohoto návrhu si je nicméně dobře vědom obtížné situace, do které se dostává
řada nízkopříjmových rodin v důsledku probíhající pandemie COVIDu - 19, a proto návrh
vlády zvýšit částky přídavku na děti akceptuje a podpoří. Nahodilé rozšíření cílové skupiny ale
navrhuje vypustit. Považuje ho za nadbytečné a nedostatečně vyargumentované a nadto
upozorňuje, že současná hranice příjmu ve výši 2,70 násobku životního minima rodiny platí
teprve od 1. ledna 2018, kdy se zvýšila ze 2,40 násobku životního minima rodiny.

