MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
KANCELÁŘ MINISTRA
Tiskové oddělení

Poslanci schválili sociální kompenzace
k zákonu o DPH
Tisková zpráva

Poslanecká sněmovna schválila dne 27.2.2004 kompenzace, které by
měly u sociálně slabších občanů zmírnit dopady přijatých změn v rámci zákona o
DPH. Schválená opatření posilují příjmy rodin s dětmi a důchodců.
Zvýšení rodičovského příspěvku
Od 1.5. 2004 se zvýší rodičovský příspěvek ze současných 2.552,- Kč
(1,1 násobku částky životního minima rodiče na osobní potřeby) na 3 573 Kč (1,54
násobek částky životního minima rodiče na osobní potřeby).
Vzhledem k tomu, že se dávky státní sociální podpory vyplácejí zpětně,
dostanou rodiče zvýšený příspěvek poprvé v červnu 2004. Zvýšení rodičovského
příspěvku si v letošním roce vyžádá ze státního rozpočtu navíc cca 2,31 mld.Kč.
Jednorázový příspěvek dítěti
Dětem, kterým bude za květen 2004 náležet přídavek na dítě, bude
vyplacena jednorázová dávka ve výši 2 000 Kč na jedno dítě.
Příspěvek bude poskytnut automaticky. Nebude nutné, aby si rodiče
podávali zvláštní žádost. Dávku vyplatí úřad práce příslušný k poskytování přídavku
na dítě. O přiznání příspěvku nebude vydáno písemné rozhodnutí. Rodiče dostanou
jen písemné oznámení.
Úřady práce vyplatí příspěvek buď v hotovosti nebo na účet (podle
rozhodnutí příjemce, které platí pro výplatu přídavku na dítě), současně
s přídavkem na dítě za měsíc květen 2004.
V případě, že dítěti nebude náležet za květen 2004 přídavek na dítě,
nebude mít nárok ani na tento jednorázový příspěvek.
Tato dávka má jednorázově vylepšit finanční situaci rodin s dětmi,
jejichž příjem nepřesahuje 3-násobek životního minima rodiny.
Příspěvek se nebude započítávat do příjmu, pokud se zjišťuje výše
příjmu pro účely jiných právních předpisů, a nepodléhá ani dani z příjmů.
Náklady ze státního rozpočtu na poskytnutí této jednorázové dávky
budou činit v roce 2004 cca 3,96 mld.Kč.

Jednorázový příspěvek důchodcům
Všem důchodcům stát vyplatí jednorázovou dávku ve výši 1 000
Kč. Příspěvek bude vyplacen společně s penzí v červnu 2004. Příspěvek bude
vyplacen automaticky bez podání zvláštní žádosti.
Nárok na příspěvek bude mít poživatel kteréhokoli z důchodů
z českého důchodového pojištění, který má nárok na výplatu důchodu nebo jeho
části aspoň za jeden den v měsíci červnu 2004. Příspěvek náleží poživateli důchodu
jen jednou, i když má v daném měsíci nárok na výplatu více důchodů.
Důchodci, kterému byl důchod přiznán od data předcházejícího dni 1.
července 2004 a nesplňuje podmínky nároku na výplatu důchodu ani za jediný den
měsíce června 2004, nárok na příspěvek nevzniká.
Příspěvek se nebude započítávat do příjmu a pokud se zjišťuje výše
příjmu pro účely jiných právních předpisů, nepodléhá ani dani z příjmů.
Toto opatření si v roce 2004 vyžádá ze státního rozpočtu navíc 2, 69
mld. Kč (2, 64 mld. Kč v kapitole 313 Ministerstva práce a sociálních věcí, 27 mil. Kč
v kapitole 307 Ministerstva obrany, 22 mil. Kč v kapitole 314 Ministerstva vnitra a 3
mil. Kč v kapitole 336 Ministerstva spravedlnosti).
Z uvedených opatření byla vyňata právní úprava, která zařadí osoby
samostatně výdělečně činné pobírající rodičovský příspěvek nebo částečný
invalidní důchod, mezi osoby vykonávající tuto činnost jako vedlejší. V praxi to
bude znamenat
nižší minimální pojistné na sociální zabezpečení – místo
dosavadních 997 Kč 499 Kč.
Důvodem je skutečnost, že tato právní úprava se stala součástí jiného
sněmovního tisku (tisk 554), který Poslanecká sněmovna schvaluje rovněž na této
schůzi - tento zákon nabude účinnosti už dnem vyhlášení.

V Praze dne 27.2.2004

Kateřina Prejdová, tisková mluvčí MPSV ČR

