Vážený pan
ing. Zdeněk Škromach
místopředseda vlády
a ministr práce a sociálních věcí ČR
Praha

Zásadní připomínky a návrhy Rady seniorů České republiky k návrhu vyhlášky,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách .
Vážený pane místopředsedo,
Rada seniorů České republiky si dovoluje uplatnit k návrhu vyhlášky, kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách následné zásadní připomínky:

§ 6 – Pečovatelská služba
1) - § 6 odst.1 písmeno a) bod 3 –pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík – časová náročnost
úkonu je minimální a provádí se jen několikrát za den a nikdy to není celkem celá hodina –
senioři a tělesně postižení, upoutaní na lůžko či vozík budou v těchto úkonech poskytovateli
zneužíváni.
V novém zákonu 108/2006 Sb. o sociálních službách jsou v textové části ve všech § uváděny
úkony, platba v návrhu vyhlášky je však stanovena na Kč/hod.
- navrhujeme změnit hodinovou sazbu na sazbu za úkony
2) -§ 6 odst. 1, písmeno b) – bod 1, 3 a 4 – v dosud planém ceníku za úhrady je tato služba
zdarma jak v domácnosti tak ve středisku osobní hygieny. Dle nové vyhlášky je úhrada za
každý úkon 85,-Kč/ hod.
– navrhujeme tuto službu nadále poskytovat zdarma
Zdůvodnění: Tato služba je poskytována seniorům, kteří nejsou schopni se o sebe postarat a
vykonává se i několikrát denně. Dle nového zákona o soc. službách využijí poskytovatelé soc.
služeb maximální stanovenou částku za poskytování služeb,aby byly tvořeny příjmy, což bude
neúnosné pro odběratele služeb a to hlavně v prvním roce platnosti nového zákona a dále po
celou dobu, než budou odběratelům služeb přiznány příspěvky na péči podle stanoveného
stupně.
3) - § 6 odst. 1, písmeno d) bod 3 – pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např.
sezónního úklidu, úklidu po malování
- navrhujeme vypustit slova „pomoc při zajištění“ a ponechat : velký úklid
domácnosti např. sezónního úklidu, úklidu po malování a doplnit o mytí oken a
společných prostor domu

Zdůvodnění: Pokud bude ve vyhlášce stanoven termín „pomoc při zajištění“, budou
poskytovatelé sociálních služeb „pomáhat“ tak, že nabídnou úklid dodavatelsky a ne
prostřednictvím vlastních služeb.
Firmy, zabývající se úklidy mají svoje sazby a nemusí se řídit vyhláškou o sociálních
službách. Pro odběratele soc. služeb bude tato služba podnikatelů finančně nedostupná.

4) -§ 6 odst. 1, písmeno d) bod 6 – běžné nákupy a pochůzky
bod 7 - velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a
nezbytného vybavení domácnosti
Zdůvodnění: Je problém specifikovat drobný nákup a velký nákup. Jestliže odběratel služby
zaplatí za drobný nákup např. rohlíky, chleba, mléko, cukr, máslo 3x týdně a to vždy 85,Kč/1 hod. vybere si raději 1x týdně velký nákup za 85,-Kč na 1 hod. a poskytovatel služby
nebude mít sílu vše řádně nakoupit a rozdat dle seznamu. Každý poskytovatel služby má na
starosti u jednoho pracovníka v současné době 8-10 pečovaných, není v jeho silách všechny
velké nákupy zajistit.
Další otázkou je, kdo určí, co je malý a velký nákup. Jestli 5 dvoulitrových lahví vody a
nic dalšího je malý či velký nákup nebo jestli jeden nákup složený např. z 15ti položek jako
např. jeden rohlík, čtvrtka chleba, droždí, jeden jogurt, a další drobné potraviny je velký či
malý nákup.
Další příklad – nákup ošacení : zakoupení jednoho balíčku punčochových kalhot je méně
náročné než zakoupení kabátu, šatů či svetru a i objemově je to velký rozdíl. Poskytovatel určí
punčochové kalhoty jako ošacení, musí to jít nakoupit do vzdálenější prodejny a pečovaný
zaplatí 85Kč za hodinu. Kabát mají naproti v prodejně, celá služba bude trvat 30 minut a
pečovaný zaplatí polovinu částky stanovenou ceníkem a ještě s ním musí jít poskytovatel do
prodejny, kdežto punčochové kalhoty nemusí poskytovatel nakoupit za doprovodu
pečovaného.
5) -§ 6 odst. 1 písmeno d) bod 8 a 9 – v původní vyhlášce byly uváděny hodnoty praného
prádla v kilogramech, nový návrh je uváděn v hodinové sazbě
-

navrhujeme určit službu za 1 kg prádla např. jedna souprava ložního
prádla (polštář, prostěradlo, cícha) se musí vyvařit, naškrobit, usušit a
vyžehlit – to vše trvá 2-3 hodiny a váha je cca 2 kg-cena za službu vyjde na
255,-Kč. Praní osobního prádla, které je převážně ze syntetiky, nevyváří se
a lze do pračky vložit až 5 kg, doba praní 45 minut a pečovaný zaplatí za
vyprání většího množství prádla maximálně 85,- Kč.

6) - § 6 odst. 1 písmeno a) až e) postrádá vymezení jednoduchých ošetřovatelských úkonů,
které v současné době u odběratelů pečovatelských služeb převažují a budou nadále
převažovat u všech připravovaných stupňů.
- navrhujeme doplnit položku jednoduché ošetřovatelské úkony
Zdůvodnění: Poskytovatelé peč. a ošetřovatelských služeb provádějí jednoduché
ošetřovatelské úkony osobám, které nejsou schopni si je vykonat vlastními silami a to
takového rozsahu, které si každý občan provádí sám, ve své domácnosti, pokud je toho
schopen. Jednoduché oš. úkony se vykonávají hlavně u dementních lidí a to např.
bandážování, obvazy nohou či ruky, podání daného léku, respektivně připomenutí jeho

podání, ošetření drobných poranění, měření teploty, zasypání opruzeniny atd. Jedná se o
úkony, které nejsou zdravotnickými úkony.

7) -§ 10- Odlehčovací služby
odst. 1 písmeno a) body 1 – 3 - navrhujeme změnit hodinové platby a nahradit
platbou za úkon
písmeno b) body 1, 3 a 4 – navrhujeme poskytovat zdarma
Zdůvodnění: Dle nového zákona o soc. službách využijí poskytovatelé soc. služeb maximální
stanovenou částku za poskytování služeb,aby byly tvořeny příjmy, což bude neúnosné pro
odběratele služeb a to hlavně v prvním roce platnosti nového zákona a dále po celou dobu,
než budou odběratelům služeb přiznány příspěvky na péči podle stanoveného stupně.

8) -§ 11 – Centra denních služeb
odst. 1 písmeno a) body 1, 3 a 4 – navrhujeme poskytovat zdarma
Zdůvodnění: Dle nového zákona o soc. službách využijí poskytovatelé soc.
služeb maximální stanovenou částku za poskytování služeb,aby byly tvořeny příjmy, což bude
neúnosné pro odběratele služeb a to hlavně v prvním roce platnosti nového zákona a dále po
celou dobu, než budou odběratelům služeb přiznány příspěvky na péči podle stanoveného
stupně.

9) -§ 12 – Denní stacionáře
odst. 1, písmeno b) bod 1 – navrhujeme poskytovat zdarma
Zdůvodnění: Dle nového zákona o soc. službách využijí poskytovatelé soc. služeb maximální
stanovenou částku za poskytování služeb,aby byly tvořeny příjmy, což bude neúnosné pro
odběratele služeb a to hlavně v prvním roce platnosti nového zákona a dále po celou dobu,
než budou odběratelům služeb přiznány příspěvky na péči podle stanoveného stupně.
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předseda RSČR

