PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna
2021
VIII. volební období
pozměňovací návrh
poslankyně
Lucie Šafránkové

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

(Sněmovní tisk 1116)
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I.

Návrh úprav
1. V novelizačním bodě 5 se částka „930“ nahrazuje částkou „1 130“.
2. V novelizačním bodě 6 se částka „1 070“ nahrazuje částkou „1 270“.
3. V novelizačním bodě 7 se částka „1 180“ nahrazuje částkou „1 380“.
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II.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu

Navrhuje se – oproti vládnímu návrhu - zvýšit částka přídavku na dítě
v jednotlivých věkových skupinách následujícím způsobem:
U dětí do 6 let z 930 Kč na 1 130 Kč.
U dětí od 6 do 15 let z 1 070 Kč na 1 270 Kč.
U dětí od 15 do 26 let z 1 180 Kč na 1 380 Kč.
Jde o tzv. zvýšenou výměru přídavku na dítě. Ve všech těchto případech se jedná
o nezaopatřené děti rodičů, kteří mají pracovní příjem ze závislé či samostatné
činnosti, popř. z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
z příspěvku na péči o osobu do 18 let věku, anebo z rodičovského příspěvku,
pokud je poskytován po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství.
Dosud je v jednotlivých věkových kategoriích dětí výše tohoto příspěvku státní
sociální podpory o 300 Kč měsíčně vyšší, než ve stejných věkových kategoriích
dětí rodičů, kteří nemají příjmy z práce či podnikání, popř. z podpory
v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci, z příspěvku na péči o osobu
do 18 let věku, anebo z rodičovského příspěvku. Tedy v podstatě ve skupinách
osob, jejichž jediným dlouhodobým příjmem jsou nejrůznější typy sociálních
dávek.
Navrhované opatření má za cíl ještě výrazněji (tak, aby rozdíl přídavku na dítě
mezi těmito dvěma skupinami jeho příjemců byl 500 Kč měsíčně), než je tomu
doposud, podpořit pracující rodiče (a jejich děti a rodiny) resp. motivovat naše
občany k práci a k podnikání či k rekvalifikacím v době nezaměstnanosti a v době
hledání nového zaměstnání.
V Praze dne 1. 3. 2021
Bc. Lucie Šafránková

