Vláda ustupuje krajům. Přispěje miliardami
na domovy pro seniory i opravy silnic
Handrkování s vládou o miliardy korun na sociální služby a opravy silnic druhé a třetí
třídy budou letos kraje zřejmě ušetřeny. Ministerstva financí i práce a sociálních věcí
se oproti minulým letům stavějí k jejich požadavkům vstřícně. Slibují chybějící
1,3 miliardy na péči o seniory nebo postižené a také přes osm miliard na silnice. Vláda
však zároveň samosprávám sebere až 15 miliard ze sdílených daní na pokračování
takzvané „pětadvacítky“ pro živnostníky.
„O chybějících prostředcích na sociální služby se intenzivně mluví mezi
zainteresovanými rezorty i na jednáních vlády. Prozatím bylo schváleno zvýšení o 5,2
miliardy korun,“ uvedl Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva financí. Šéfka
rezortu práce Jana Maláčová (ČSSD) chce odklepnutou sumu primárně využít
na mimořádné odměny pro zaměstnance sociálních služeb.
„Chybějící 1,3 miliardy korun na zvýšené náklady v souvislosti s koronavirem řešíme,“
řekla Kristýna Křupková z ministerstva. Možnou změnu úhradové vyhlášky, která by
ceny sociálních služeb zvýšila, Maláčová dlouhodobě odmítá.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb poukazuje na to, že kvůli epidemii vznikly
neplánované výdaje na ochranné prostředky, testy či na přesčasy. Do problémů se
mohou dostat hlavně stacionáře, denní centra a ambulantní pomoc.
„V dalších měsících bude výpadek ve výši přibližně jedné miliardy,“ varoval prezident
asociace Jiří Horecký. Míní však, že celých 5,2 miliardy korun určených na odměny se
nevyužije, protože řada sociálních pracovníků byla na ošetřovném nebo v karanténě.
„Poskytovatelé sociální péče budou usilovat o to, aby se zbytek odhadovaný asi
na dvě miliardy korun přesunul na dofinancování výpadku. Žádáme proto o svolání
sociální tripartity,“ dodal Horecký.
Úřad Aleny Schillerové (ANO) návrh neodmítá. „Jedná se o tom. Bude mimo jiné
záležet na vyhodnocení toho, jak se poskytnutých pět miliard vyčerpá,“ podotkl Vojtěch
z tiskového oddělení ministerstva.
Schillerová je nakloněna i požadavku krajů na financování oprav 50 tisíc
kilometrů silnic a 14 tisíc mostů. „Vláda poskytne větší částku než v minulých letech,“
uvedla. Regiony koncem dubna oznámily, že budou po státu žádat pro letošní a příští
rok celkem osm miliard korun. Tedy stejně jako předloni a loni, kdy dostaly po čtyřech
miliardách.
Premiér Andrej Babiš (ANO) se v předchozích letech zdráhal peníze uvolňovat.
Argumentoval, že kraje mají na účtech přebytky.
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