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Věc: Stanovisko, zásadní připomínky a zásadní návrhy Rady seniorů ČR k návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a 
některé související zákony 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Vážená paní ředitelko, 
 
zákon o sociálních službách má zásadní význam pro cca 220 000 seniorů pobírajících příspěvek na 
péči, pro cca 52 000 seniorů z Domovů pro seniory a z Domovů se zvláštním režimem, pro seniory 
využívající pečovatelskou službu a v neposlední řadě též pro seniory hledající podporu a pomoc 
v seniorských poradnách.  
Ke zkvalitnění zákona předložila Rada seniorů ČR za uplynulých deset let 22 zásadních připomínek a 
20 konkrétních legislativních návrhů, zejména ve vztahu k příspěvku na péči a k financování 
sociálních služeb. U příspěvku na péči šlo o urychlení doby o řízení příspěvku, o obnovení jeho 
původní výše v 1. stupni závislosti, o jeho plnohodnotnou indexaci v roce 2016, a také o obnovení 
institutu automatické valorizace příspěvku. U financování sociálních služeb bylo zejména požadováno 
automatické zapsání registrovaných poskytovatelů do střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb, 
o automatický nárok registrovaných poskytovatelů na financování ze státních a veřejných prostředků a 
při přenesení rozhodovacích kompetencí ze státu na krajskou samosprávu o rozhodování na úrovni 
krajských zastupitelstev.  
Rada seniorů ČR oceňuje zpracování velké novely zákona o sociálních službách a novel zákonů 
doprovodných, byla odvedena velká práce. I zde ale předkládáme zásadní, a pro urychlení 
meziresortního připomínkového řízení,  přímo konkrétní legislativní návrhy: 
 
Zásadní legislativní návrhy: 
ČÁST I, ČL. 1: 
 

1. Za bod 10 se vkládají nové body 11 a 12, ostatní body se přečíslují. Nový bod 11 zní: „V § 11 
odstavec 2 zní:  
„(2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

(a) 2 000 Kč, jde – li o stupeň I (lehká závislost)“.         
Zdůvodnění: 
Znovu uplatňujeme návrh na obnovení původní výše příspěvku na péči v prvním stupni závislosti, 
tj. 2 000 Kč. 
 
Nový bod 12 zní: „Za § 11 se vkládá nový § 12a, který zní: 

„§ 12a 

JUDr. Naděžda Břeská 
ředitelka legislativního odboru 
Ministerstva práce a soc.věcí ČR 
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 1  



(1) Částky příspěvku stanovené v § 11 vláda zvyšuje nařízením v pravidelném termínu od 1. 
ledna, a to podle růstu spotřebitelských cen ve stanoveném rozhodném období, za 
podmínky, že tento růst dosáhne od počátku rozhodného období alespoň 5 %. 

 
(2) Vláda může nařízením částky příspěvku stanovené v § 11 zvýšit též v mimořádném 

termínu. 
 

(3) Rozhodné období podle odstavce 1 se určuje tak, že prvním měsícem tohoto období je 
kalendářní měsíc následující po posledním měsíci předchozího rozhodného období při 
posledním zvýšení částek příspěvku a posledním měsícem rozhodného období pro zvýšení 
částek příspěvku je srpen kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, ve 
kterém dojde ke zvýšení částek příspěvku. 
 

(4) Růst indexu spotřebitelských cen se zjišťuje z údajů Českého statistického úřadu“. 
Zdůvodnění: 
Znovu uplatňujeme návrh na obnovení původního institutu, tj. automatické indexace výše 
příspěvku na péči k uchování jeho reálné kupní síly. 
 
2. V bodě 20 se v § 25 odstavci 2 za větu druhou vkládá věta třetí, která zní: „Doba řízení o 

příspěvku nesmí být delší než tři měsíce“.  
Zdůvodnění: 
I přes stanovení lhůt ve správním řádu často přesahuje řízení o příspěvku dobu šesti i dvanácti 
měsíců. A to i bez využití opravných prostředků. Z výše uvedených důvodů se navrhuje věcně 
příslušným zákonem omezit dobu původního rozhodování  o příspěvku třemi měsíci. 
 
3. Za bod 94 se vkládá nový bod 95, ostatní body se přečíslují. Nový bod 95 zní: V § 94 písmenu 

d se slova „může zpracovat“ střednědobý plán …..nahrazují slovy „zpracovává“ střednědobý 
plán….. 

Zdůvodnění: 
Zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb v obcích by za desetileté účinnosti 
zákona mělo být zákonnou povinností, nikoliv možností.    
 
4. ČÁST ŠESTÁ se ČL. VIII doplňuje o písmeno c, které zní: 
„c) ČL.I bodu 69, § 63, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021“.    
Zdůvodnění: 
Zrušení nocleháren je nezbytné časově svázat s faktickou existencí sociálního bydlení, které má být 
vybudováno až v roce 2020.  

 
 
 
 
 
                Za akceptování zásadních návrhů předem děkujeme a jsme s úctou 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    Dr. Zdeněk Pernes 
                                                                                                                                              předseda 
                                                                                                                                                RS ČR 


