Tisková informace

ze dne 24. března 2009

Materiály MPSV
předložené na jednání Vlády ČR 23. března 2009
Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo na jednání Vlády ČR v pondělí
23. 3. 2009 1 materiál:
•

Krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů kapitoly Ministerstvo práce
a sociálních věcí

1) Krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů kapitoly Ministerstvo
práce a sociálních věcí
Materiál je předkládán vládě k projednání za účelem zajištění prostředků pro
kapitolu 313 – MPSV na krytí rozpočtově nezajištěných zvýšených sociálních
mandatorních výdajů na podpory v nezaměstnanosti a na příspěvek na péči, a
dále za účelem zajištění prostředků, výlučně určených na pokrytí zvýšených
nákladů spojených s CZPRES a návštěvou presidenta Spojených států
amerických, ve výši 201 884 tis. Kč rozvázaných v kapitole 306 – MZV.
I. Podpory v nezaměstnanosti
Schválený rozpočet závazného ukazatele „Podpory v nezaměstnanosti“ kapitoly
313 – MPSV pro rok 2009 činí 5 000 000 tis. Kč. Rozpočtovaný objem prostředků
vychází z odhadů vývoje ekonomiky a trhu práce z léta roku 2008 a neodpovídá
zhoršenému ekonomickému vývoji v posledních měsících. Na podpory
v nezaměstnanosti bylo úřady práce ke dni 28. února 2009 vyplaceno 1 789 007
tis. Kč, což představuje 35,96% schváleného rozpočtu, ke dni 18. března 2009
bylo vyplaceno již dokonce 3 037 312 tis. Kč. Na základě současného vývoje na
trhu práce jsou očekávané výdaje na výplatu podpor v nezaměstnanosti v roce
2009 odhadovány ve výši 11 500 000 tis. Kč. Rozpočtově nezajištěná potřeba
navýšení rozpočtu závazného ukazatele „Podpory v nezaměstnanosti“ činí
6 500 000 tis. Kč.
Na základě statistických údajů vykazoval trh práce ke dni 28. února 2009
následující charakteristiky:
Úřady práce evidovaly k 28. únoru 2009 celkem 428 848 uchazečů o zaměstnaní,
což je o 30 787 osob více než ke konci předchozího měsíce. Ve srovnání se
stejným obdobím roku 2008 je celkový počet uchazečů o zaměstnání vyšší
o 73 815 osob. V průběhu února bylo na úřadech práce nově zaevidováno 69 209
osob. Je to o 18 667 nově evidovaných uchazečů méně než v předchozím měsíci
a o 29 207 více než v únoru 2008.
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Meziměsíční nárůst nezaměstnaných zaznamenalo všech 77 úřadů práce,
nejvyšší nárůst byl v okresech Havlíčkův Brod (o 20,4 %), Mladá Boleslav (o
17,4 %), Olomouc (o 16,8 %), Nový Jičín (o 14,4 %), Rokycany (o 13,9 %) a
Benešov (o 13,4 %). Rostoucí trend vykazuje rovněž počet uchazečů o
zaměstnání, kteří pobírají podporu v nezaměstnanosti. V únoru 2009 poskytovaly
úřady práce podporu v nezaměstnanosti 188 659 uchazečům o zaměstnání, tj.
44,0 % všech osob vedených v evidenci (leden 2009– 41,4 %, únor 2008 –
34,1 %). Míra registrované nezaměstnanosti k 28. 2. 2009 činila 7,4 % (leden
2009 – 6,8 %, únor 2008 – 5,9 %).
II. Příspěvek na péči
Příspěvek na péči se poskytuje s účinností od 1. ledna 2007 podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Nárok na příspěvek na
péči má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a při zajišťování
soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Výplata příspěvku je
závislá na přiznaných nárocích.
Specifický ukazatel schváleného státního rozpočtu „Transfery na příspěvek na
péči podle zákona o sociálních službách“ byl stanoven ve výši 15 588 000 tis. Kč.
Ke dni 28. února 2009 byla obcím s rozšířenou působností poskytnuta dotace na
výplatu příspěvku na péči v celkové výši 3 279 582 tis. Kč, což ve vztahu ke
schválenému rozpočtu představuje čerpání ve výši 21,04%. Na základě
skutečného čerpání finančních prostředků v roce 2008 a v období leden až únor
2009 se do konce roku 2009 očekává čerpání finančních prostředků na úhradu
příspěvku na péči ve výši 17 988 000 tis. Kč. Celková potřeba rozpočtově
nezajištěné úhrady činí 2 400 000 tis. Kč.
Očekávaná zvýšená potřeba
finančních prostředků v roce 2009 je ovlivněna nárůstem počtu příjemců
příspěvku na péči (během roku 2008 došlo k navýšení o 26 tis. přiznaných dávek)
a změnou v jejich struktuře (v roce 2008 se oproti roku 2007 podstatně zvýšil
počet příjemců zařazených do stupně 4 - úplná závislost, a to ze 988 příjemců
evidovaných v lednu 2007 na 32 359 příjemců evidovaných v prosinci 2008.
III. Finanční zabezpečení zvýšených sociálních mandatorních výdajů
Kapitola 313 – MPSV navrhuje k částečnému krytí rozpočtově nezajištěných
potřeb sociálních mandatorních výdajů použít prostředky státního rozpočtu, které
byly na základě usnesení vlády č. 122 ze dne 26. ledna 2009 ke Zprávě o
změnách příjmů kapitol, výdajů kapitol a deficitu státního rozpočtu České
republiky na rok 2009 při zpomalení odhadovaného meziročního růstu hrubého
domácího produktu na 3 %, 2 % a 1 % zavázány v příslušných kapitolách státního
rozpočtu. Ministerstvo práce a sociálních věcí po dohodě s Ministerstvem financí
navrhuje, aby vláda zrušila vázání prostředků státního rozpočtu podle bodu II./1.d)
usnesení vlády č. 122 ze dne 26. ledna 2009. Prostředky ve výši rozvázaných
prostředků s výjimkou prostředků kapitoly 306 – MZV budou následně na základě
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rozpočtových opatření z rozpočtů příslušných kapitol státního rozpočtu použity na
posílení rozpočtu závazného ukazatele „Podpory v nezaměstnanosti“ kapitoly 313
– MPSV o částku 5 472 879 tis. Kč. V rámci kapitoly 313 – MPSV bude
z rozvázaných prostředků dále posílen rozpočet závazného ukazatele „Podpory
v nezaměstnanosti“ o částku 500 000 tis. Kč. Zbývající část rozvázaných
prostředků kapitoly 313 – MPSV bude použita na posílení rozpočtu závazného
ukazatele „Transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách“ o
částku 168 638 tis. Kč.
Na základě těchto rozpočtových opatření bude rozpočet výdajů určených na
výplatu podpor v nezaměstnanosti posílen o celkovou částku 5 972 878 tis. Kč.
Posílení nepokrývá v plné výši očekávanou potřebu finančních prostředků v roce
2009, nevyžaduje však provedení rozpočtových opatření, k nimž je třeba podle
ustanovení § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) souhlasu
Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Jiří Sezemský
vedoucí oddělení styků s veřejností MPSV
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