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Pozměňovací návrh poslance Víta Kaňkovského
a Jaroslava Klašky
k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky za rok 2015,
kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
(sněmovní tisk č. 331)

V návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015 (sněmovní tisk č. 331)
navrhuji:

V rámci Kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí
1. Výdaje státního rozpočtu Kapitoly 313 – MPSV
- Specifický ukazatel. Dávky státní podpory a pěstounské péče – původní
částku 40 400 000 000 Kč snížit o částku 100 000 000 Kč na částku 40 300 000 000 Kč.
2. Výdaje státního rozpočtu Kapitoly 313 - MPSV
- Specifický ukazatel Dávky v hmotné nouzi, původní částku 12 214 899 360 Kč snížit
o 100 000 000 Kč na částku 12 114 899 360 Kč.
3. Výdaje státního rozpočtu Kapitoly 313 – MPSV
- Specifický ukazatel Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům
v sociální oblasti, původní částku 174 855 600 Kč zvýšit o částku 200 000 000 Kč na
částku 374 855 600 Kč. Toto navýšení bude využito na program EDS/ISPROFIN 113
310 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.
Tyto pozměňovací návrhy promítnout do vládního návrhu zákona o státním rozpočtu
České republiky na rok 2015 (sněmovní tisk 331).

Odůvodnění:
V rámci přípravy státního rozpočtu na rok 2015 a střednědobého výhledu na roky 2016 –
2017 bylo na program 113 310 MPSV určeno směrné číslo 27,44 mil. Kč. Tato alokace dává
jen minimální nástroj státu (MPSV) pro podporu a pomoc při řešení nejnaléhavějších potřeb
poskytovatelů pobytových sociálních služeb v oblasti investic. Jde o pokračující trend
snižující se podpory rozvoje a obnovy materiálně technické základny sociálních služeb,
zejména typu domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, se zaměřením na
pořizování nových nízkokapacitních zařízení odpovídajících životu v komunitě a
vyhovujících individuálním potřebám klientů.
Dotace na jednotlivé akce jsou kromě výstavby těchto nových kapacit dále orientovány na
rekonstrukce a modernizace stávajících kapacit poskytujících služby a péči osobám s těžkou
nebo úplnou závislostí na pomoci jiné fyzické osoby a osobám se sníženou soběstačností z
důvodu věku či zdravotního postižení a na pořizování a obnovu dalšího majetku nezbytného

pro jejich provoz.
Ministerstvo eviduje 41 žádostí o investiční dotaci s celkovým objemem
požadavků cca 1,5 mld. Kč. Bez finanční podpory státu není totiž schopna
většina zřizovatelů pobytových zařízení zabezpečovat na žádoucí úrovni a
v požadované kvalitě provoz a základní činnosti požadované zákonem o
sociálních službách, ani obnovovat, modernizovat a rozvíjet stávající
materiálně technickou základnu těchto služeb.
V tuto chvíli kapitola 313-MPSV nemá k zajištění cíle podpořit
rozvoj a obnovu materiálně technické základny sociálních služeb
alokované dostatečné finanční prostředky (specifický ukazatel
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům
v sociální oblasti). V navrhovaném rozpočtu na rok 2015 se
nepodařilo dohodnout navýšení kapitoly 313-MPSV ke zvýšení
specifického ukazatele Transfery na podporu reprodukce majetku
nestátním subjektům v sociální oblasti, konkrétně zejména na
program EDS/ISPROFIN 113 310– Rozvoj a obnova materiálně
technické základny sociálních služeb.
Pro rok 2015 proto navrhujeme zajistit navýšení finanční alokace
na tento program přesunem částky 200 mil. Kč v rámci výdajové
stránky kapitoly 313 – MPSV.
Pro roky 2016 a 2017 je však nezbytné zajistit celkové navýšení
rozpočtu kapitoly 313 MPSV určené pro podporu reprodukce
materiálně-technické základny sociálních služeb, které zlepší
podmínky pro naplňování úkolů, které má realizace investičních
akcí v sociálních službách za cíl zajistit. V současnosti alokace
programu naprosto nedostačuje na rozvoj a obnovu kapacit
zařízení
sociálních
služeb,
která
se
ukazuje
v kontextu
demografického i společenského vývoje jako vysoce žádoucí.
Navýšení kapitoly 313 MPSV na zmíněné období je nutné uvažovat
minimálně ve výši 200 mil.Kč pro každý rozpočtový rok + navýšení
o inflaci, tak aby nedošlo ke zhoršení podmínek poskytování
pobytových sociálních služeb.

