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Váš dopis zn./ze dne         Naše značka (uveďte v odpovědi)      Vyřizuje/linka  V Praze dne 20. ledna 2020 
 
 
Věc: Stanovisko a zásadní připomínky k návrhu zákona kterým se mění zákon č.108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Vážený pane řediteli, 
 
děkujeme za možnost připomínkovat předloženou novelu zákona o sociálních službách, kterou ze 
všech dosavadních novel hodnotíme jako novelu historicky dominantní, koncepčně novátorskou a 
významově zásadní. Rada seniorů České republiky vítá a oceňuje: 
 

- zavedení garantované sítě sociálních služeb, 
 
- zákonné nastavení pracovních lhůt procedury zahájení řízení o příspěvku na péči, 

 
- rozšíření sociálních služeb, 

 
- definování koeficientu režijních nákladů pro sociální služby poskytované bez úhrady, 

 
- možnost poskytovatelů vstupovat do registru sociálních služeb, 

 
- rozšíření výkonu sociálních služeb a sociální práce na pověřené obecní úřady, 

 
- zavedení nového institutu Nucené správy, 

 
- zavedení nárokové dotace poskytovatelům sociálních služeb zařazeným do garantované sítě 

sociálních služeb, a to až po dobu 10 let a 
 

- rozšíření pracovních profesí pracovníků v sociálních službách o manželské a rodinné poradce, 
sociální pedagogy, psychology a o jiné pracovníky, kteří přímo poskytují sociální služby. 

 
Po projednání návrhu zákona ve svém legislativním týmu a dalších odborných komisích uplatňuje 
Rada seniorů ČR následné zásadní připomínky:  
 

1) V novelizačním bodě 36 se ustanovení § 37 odst. 3 doplňuje o písmeno „e) poradenství pro 
seniory“. 

Zdůvodnění: 
Každoroční nárůst dynamiky demografického stárnutí a s tím související nárůst dynamiky potřeb a 
pomoci seniorské populaci objektivně podněcují rozšíření ambulantních sociálních služeb o 
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specifické Poradny pro seniory. V této souvislosti považujeme za prospěšné zákonem definovat 
seniorské specifika v činnostech služby a k tomu nastavit koeficienty režijních nákladů, odbornou 
způsobilost a normativy personálního  obsazení služby. Stanovený počet Poraden pro seniory v 
Garantované síti sociálních služeb musí odrážet diferencovaný počet seniorů v jednotlivých krajích 
ČR.  
 
2) V novelizačním bodě 58 v ustanovení § 78 odst. 3 na konci věty druhé se číslice „ 15 %“ 

nahrazuje číslicí „18 %“.  
Zdůvodnění 
S ohledem na zvyšující se ceny léků, hygienických prostředků a dalších osobních potřeb, a také 
s ohledem na zvyšující se ceny fakultativních činnosti v jednotlivých zařízeních, které jsou z těchto 
prostředků hrazeny,  je nezbytné růst inflace vykompenzovat.   

 
3) V novelizačním bodě 69 v ustanovení § 78 odst. 2 odmítáme navrhovanou změnu subjektů 

registrace ambulantních služeb ze sídla poskytovatele na subjekty z jednotlivých míst 
poskytování služby. 

Zdůvodnění: 
U poskytovatelů poskytujících ambulantní služby ve více krajích České republiky způsobí tato 
změna neúměrný nárůst administrativy a také další zátěže poskytovatelů související s plněním 
povinností poskytovatele ve vztahu k registrujícímu orgánu služby. Požadujeme zachovat 
současný stav. Respektive u provozovatelů zařazených do sítě služeb s neregionální či 
celostátní působností požadujeme funkcí subjektu registrace služby pověřit MPSV. V tomto 
smyslu požadujeme rozšířit ustanovení § 78 odst. 2 písm. c). 

 
4) V bodě novelizačním bodě 76 doporučujeme ustanovení § 82b odst. 3 až 9, tj.  šetření 

Krajského úřadu nahradit šetřením Policie ČR (jde o naplnění skutkové podstaty trestného činu 
podvodu). 

 
 

 
 
Za akceptování zaslaných připomínek předem děkujeme, podáváme tuto zprávu a jsme s úctou 
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