PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VIII. volební období

Pozměňovací návrh poslankyně

Lucie Šafránkové

ke sněmovnímu tisku 1067

Vládní návrh Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Vládní návrh Zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 se
mění takto:

1. V
kapitole
398
„Všeobecná
pokladní
správa“
se v souhrnném ukazateli „Výdaje celkem“ číslo „227 478 479 667“
nahrazuje číslem „221 978 479 667“ a výdaje specifického ukazatele
„Odvody do rozpočtu Evropské unie“ se snižují o 5 500 000 000 Kč,
tzn. číslo „55 000 000 000“ se nahrazuje číslem „49 500 000 000“.

2. V kapitole 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí se v souhrnném
ukazateli „Výdaje celkem“ číslo „709 590 496 869“ nahrazuje číslem
„715 090 496 869“ a výdaje specifického ukazatele „2.2.14 Neinvestiční nedávkové transfery“ se navyšují o 5 500 000 000 Kč,
tzn. číslo „ 26 169 551 769“ se nahrazuje číslem „31 669 551 769“,
přičemž
2a) výdaje položky “Transfery podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách“ se navyšují o „5 000 000 000“, tzn. číslo
„20 211 611 712“ se nahrazuje číslem „25 211 611 712“,
2b) výdaje položky “Dotace na činnosti vykonávané obcemi
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“
se navyšují o „300 000 000“, tzn. číslo „1 655 000 000“ se nahrazuje
číslem „1 955 000 000“,
a
2c) výdaje položky „Příspěvek na výkon sociální práce na krajských
a obecních úřadech“ se navyšují o „200 000 000“, tzn. číslo
„487 500 000“ se nahrazuje číslem „687 500 000“.

Odůvodnění
Navrhuji převést 5 500 000 000 Kč z rozpočtové kapitoly 398 (Všeobecná
pokladní správa) do rozpočtové kapitoly 313 (Ministerstvo práce a sociálních
věcí).
Konkrétně se jedná o návrh na desetiprocentní snížení objemu výdajového
ukazatele
„Odvody do rozpočtu Evropské unie“ – z navrhovaných
55 000 000 000 na 49 500 000 000 Kč.
V době počínající vážné ekonomické a sociální krize v důsledku dopadů
pandemie koronaviru a s ní souvisejících jednotlivých omezujících opatření
ve směru k podnikatelům (zaměstnavatelům) a zaměstnancům je třeba
upřednostnit ekonomické, sociální a životní zájmy českých občanů
(a českých firem) před alokací českých veřejných peněz do zahraničí.
V současné situaci není na místě takto enormně vysokou částkou (55 miliard
korun) poukazovat neadresně mimo území České republiky. Její snížení o 10%
procent považuji za naprosto přiměřené a potřebné. O to více v situaci,
kdy orgány Evropské unie nedávno odsouhlasily bezperecedentní
(multibilionové) zadlužení členských států v rámci tzv. Fondu obnovy.
Česká republika má být v jeho rámci fakticky tzv. čistým plátcem, tj. v celkové
bilanci příjmů, výdajů a záruk do rozpočtu Evropské unie finálně více prostředků
odvede, než odtamtud získá, V tomto ohledu jsme tedy solidární již dostatečně.
A nyní musí být pro nás na prvním místě existenční zájmy českého státu a jeho
občanů.
A také je v době, kdy představitelé orgánů Evropské unie a některých členských
států hovoří o nutnosti masivní pomoci členským státům na zmírnění
ekonomických dopadů epidemie koronaviru formou masivního zadlužení,
mnohem vhodnější zvolit konzervativnější a efektivnější formu této pomoci.

Tedy namísto – nikoli nezbytného – zadlužování snížit členským státům jejich
finanční povinnosti vůči Evriopské unii, v první řadě přímé odvody a poplatky
do rozpočtu této organizace. A ponechat tyto prostředky členským státům.
Částku 5 500 000 000 Kč navrhuji převést do výdajového ukazatele „Neinvestiční
nedávkové transfery“ v rozpočtové kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí,
a to primárně do oblasti sociálních služeb zajišťovaných orgány veřejné místní
správy na úrovni krajů a obcí. Což je segment, který je v posledních letech
opakovaně výrazně podfinancován – a nyní, kdy navíc nese významnou zátěž boje
proti šíření epidemie koronaviru a jejím dopadům, je jeho situace ještě horší
než obvykle.
Zejména tam, kde instituce a pracovníci sociálních služeb pracují s rizikovými
skupinami občanů ve smyslu jejich ohrožení epidemií. Jde hlavně o personál
v zařízeních těchto sociálních služeb, který si zaslouží naší úctu a podporu, včetně
podpory finanční.
Jedná se prioritně o položku „Transfery podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách“, kterou navrhuji oproti vládnímu návrhu posílit o 5 miliard
korun, které by směřovaly zejména právě na mzdy a odměny sociálních
pracovníků.
A dále jde o posílení rozpočtových položek „Příspěvek na výkon sociální práce
na krajských a obecních úřadech“ (navrhuji její navýšení o 200 milionů Kč)
a “Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí“ (zde navrhuji navýšení o 300 milionů Kč).
Což jsou také oblasti dlouhodobě rozpočtově opomíjené, přičemž jejich
společenský význam ve vztahu k osobám (zejména dětem) ohrožených sociálními
riziky (nejen v souvislosti s koronavirem) je enormní.
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