Pozměňovací návrh poslance Romana Sklenáka k návrhu zákona o
státním rozpočtu ČR
na rok 2015 (sněmovní tisk 331) kapitola 313 – MPSV
Návrh:
Snížení rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 – MPSV „Dávky
státní sociální podpory a pěstounské péče“ o částku 50 mil. Kč
a snížení specifického ukazatele kapitoly 313 – MPSV „Dávky pomoci v hmotné
nouzi“
o
částku
200 mil. Kč
Zvýšení rozpočtu specifického závazného ukazatele kapitoly 313 – MPSV
Neinvestiční nedávkové transfery o částku 250 mil. Kč.

Odůvodnění:
V 11/2014 vstoupil v platnost „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o
pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o
Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů“. Novela dotčených právních předpisů nabude účinnosti dne
1. 1. 2015.
Dne 18. 11. 2014 byl Výborem pro sociální politiku schválen pozměňovací návrh
ke státnímu rozpočtu kapitoly 313 – MPSV, který předkládám ke schválení.
V rámci projednávání výše uvedené novely byla v rámci druhého čtení
Poslaneckou
sněmovnou
do textu novely pozměňovacím návrhem poslance Sklenáka vložena
ustanovení upravující financování činností sociální práce na obcích
s rozšířenou působností podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a současně financování činností spojených se sociální prací
s osobami v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím
dotačního titulu na rozvoj sociální práce na obcích a krajích. Výkon
sociální práce je financován z příspěvku na výkon státní správy v přenesené
působnosti. Z toho důvodu je způsob a efektivita nakládání s těmito financemi v
jednotlivých obcích a krajích různá. Znamená to, že sociální práce může být
vykonávána na úrovni a v potřebném rozsahu, nebo je vykonávána alespoň v
základním rozsahu, nebo není vykonávána vůbec. Sociální pracovníci zajišťují
prevenci sociálního vyloučení jako jeden ze způsobů, jak předejít zejména
sociálním
nepokojům
a z nich vyplývajícím zvýšeným nákladům na některé rozpočtové kapitoly
(Ministerstva vnitra, Min. spravedlnosti a Min. zdravotnictví). Přestože se jedná o
výkon přenesené působnosti, stát nemá možnost ovlivňovat počet
sociálních pracovníků a tím adekvátně reagovat na sociální vývoj
společnosti. Zvláště je nutno zdůraznit, že počet sociálních pracovníků

na
uvedených
úřadech
se stále snižuje, zatímco sociální události a jevy, které je třeba řešit, narůstají.
V tuto chvíli kapitola 313 – MPSV nemá k zajištění naplnění tohoto dotačního
titulu alokované finanční prostředky a je proto žádoucí zajistit alespoň minimální
částku finančních prostředků, které zlepší podmínky pro naplňování úkolů, které
sociální
práce
na
obcích
s rozšířenou
působností
a pověřených obecních úřadech musí zajistit. Těmi jsou zejména práce s lidmi se
zdravotním postižením, dlouhodobá péče pro seniory a osoby trpící
Alzheimerovou
chorobou
nebo
demencí
a osoby v hmotné nouzi, ohrožené ztrátou bydlení.
Minimální částka pro zajištění těchto agend stávajícím počtem 1600 sociálních
pracovníků
se pohybuje okolo 690 mil. Kč, pro roky 2016 a následující je nutné požadovat
navýšení počtu sociálních pracovníků na obcích a krajích aspoň na dvojnásobný
počet. To zajistí optimální personální zajištění agend, v takovém případě je
vypočtena částka ve výši 1,3 mld. Kč, která by měla být nárokována v návrhu
zákona o státním rozpočtu na daná následující období.

Přijetím tohoto pozměňovacího návrh dojde k reálnému vytvoření
dotačního titulu, ze kterého pak budou účelově financovány zejm.
pracovní úvazky sociálních pracovníků, kteří budou reálně pracovat
s potřebnými klienty v území a řešit jejich potřeby.

Přesné znění formulace v zákoně o sociálních službách:

Bod. 28. V § 102 se věta první nahrazuje větou „Na zajištění povinnosti uvedené
v § 93 písm. a) a na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v
souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 písm. b) a c), se krajům poskytuje
příspěvek formou účelové dotace.“.

Bod. 29. V § 103 se věta první nahrazuje větou „Na zajištění povinnosti uvedené
v § 92 písm. a) a na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v
souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 92 písm. b) až d), se obcím s rozšířenou
působností poskytuje příspěvek formou účelové dotace.“.

Přesné znění formulace v zákoně o pomoci v hmotné nouzi:

„§ 65a
Na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány v souvislosti s
povinnostmi uvedenými v § 63 a 64, se pověřeným obcím a obcím s rozšířenou

působností poskytuje příspěvek formou účelové dotace. Dotaci poskytuje
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu77). Dotace ze státního rozpočtu
je pověřeným obcím a obcím s rozšířenou působností poskytována
prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost krajů je činností vykonávanou v
přenesené působnosti.
_____________
77) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“.

