Pozměňovací návrhy poslance Tomia Okamury ke sněmovnímu tisku č. 255, vládnímu
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů

O všech pozměňovacích návrzích je nutno hlasovat společně.
1.

V čl. I bodu 6 se v § 44 odst. 1 slova „první nebo druhé“ zrušují.

2.

V čl. I bodu 6 se v § 44 na konci odstavce 1 doplňuje věta: „Nárok na porodné na třetí a
další dítě má žena, která je bezúhonná a která byla na základě výdělečné činností
důchodově pojištěna nebo se soustavně připravovala na budoucí povolání studiem na
vysoké škole alespoň 5 let.“

3.

V čl. I bodu 6 se v § 44 odst. 3 slova „prvního nebo druhého“ zrušují.

4.

V čl. I bodu 9 se za slova „na druhé“ vkládají slova „a další“.

Odůvodnění:

Cílem je zavést porodné nejen za druhé dítě, ale rovněž za další děti. Porodné za třetí a další
dítě však bude podmíněné trestní bezúhonností a 5 let odpracovaných nebo věnovaných
vysokoškolskému studium.
V současnosti zákon bez jakéhokoli rozlišení zásluhovosti společenského přínosu nebo
naopak škody nerozlišuje mezi matkami a dává porodné stejné všem matkám prvního dítěte.
Nyní vláda navrhuje plošné porodné i pro druhé dítě, přičemž porodné na další děti opět
plošně odmítá.
Podle studie společnosti Infopharm přináší jeden člověk národnímu hospodářství hodnotu 12
milionů korun. Ovšem jde o průměr. Částka je u člověka, který celý život pracuje, daleko
vyšší. I proto se podpora těch, kdo dávají naději, že dají zemi pracovité slušné děti, vyplatí.
Je tedy žádoucí pro stát motivovat ty, kdo mají řádné pracovní a společenské návyky, jsou
přínosem pro společnost, aby měli dětí co nejvíce - minimálně dvě až tři, protože pro udržení
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stávajícího stavu obyvatel je třeba 2,1 dítěte na rodinu, resp. matku.
Nejde přitom jen o reprodukci, ale také o zastavení procesu stárnutí, které je dané jak
rostoucím věkem dožití tak na druhé straně poklesem porodnosti.
Současný systém je nespravedlivý, protože stejné porodné dostane ten, kdo celý dosavadní
svůj život pracoval a na své porodné mnohonásobně vydělal jako ten, kdo nejen nevydělal ale
naopak po celý svůj život čerpal.
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Matky byť sebelepší, které odvedly státu sebevíc a mají sebevětší potenciál vychovat děti
slušné a pracovité, nemají při třetím a dalším dítěti nárok, přestože by bylo velmi prospěšné
pro stát a společnost, aby vychovaly dětí co nejvíce.
Cílem návrhu je sdělit poselství státu, které říká, že dá bonus - porodné těm matkám, které
dlouhodobě pracovaly a řádně vychovávají své děti.
Tak jako zaměstnavatel dává bonusy prémie těm nejlepší, jako stát vyznamenává ty, co se
zasloužili o stát, tak by měl umět ocenit a zároveň motivovat ty matky, které jsou skutečně
dobrým příkladem a nezpochybnitelným přínosem společnosti.
Výše uvedené podmínky jsou navíc velmi měkké - spočívají v podstatě v plnění občanských
povinností.
Podmínku pracovní praxe či bezúhonnosti už máme standardně v mnoha podmínkách, která
stát na žadatele o nějaké povolení či privilegium klade. Bezúhonnost je například podmínkou
k provozování živnosti nebo k získání zbrojního průkazu.

