
IV. 

Důvodová zpráva 

1. Obecná část  
 

A. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu ve 
vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 
V České republice je dlouhodobě nekoncepčně řešen problém lidí, kteří potřebují, v důsledku 
svého neuspokojivého zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace, zdravotní a sociální 
služby zároveň. Jsou-li takoví lidé léčeni ve zdravotnickém zařízení, nejsou vždy naplněny 
jejich potřeby sociální, a naopak, jsou-li klienty sociálních služeb, nejsou dostatečně naplněny 
jejich potřeby zdravotní.  

Jelikož je zdravotní stav pacienta mnohdy proměnlivý, poměr zdravotních služeb a služeb 
sociálních by měl reagovat na jeho aktuální zdravotní stav a sociální potřeby, které je třeba 
v danou chvíli zajistit.  

Zhodnocení dílčích oblastí platné právní úpravy je podrobněji rozpracováno v dokumentu 
Hodnocení dopadů regulace (RIA) v části Důvod předložení a cíle. 

Současná právní úprava nemá negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani  
ve vztahu k rovnosti mužů a žen. Právní úprava je podrobněji popsána v závěrečné zprávě 
RIA. 

 

B. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, včetně dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
mužů a žen, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku 

 

Řešení zdravotních a sociálních služeb o pacienty/uživatele, kteří jsou závislí na obou těchto 
druzích služeb, je prioritním úkolem pro MZ a MPSV. Tento úkol je obsažen též 
v Programovém prohlášení vlády. K řešení této problematiky vznikla v březnu 2014 
Meziresortní pracovní skupina v gesci MPSV.  Jedním z hlavních záměrů práce této skupiny 
bylo řešit otázku financování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb 
a zároveň zajistit financování sociálních služeb u poskytovatelů zdravotních služeb s cílem 
optimalizovat dostupnost zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a sociální 
péči ve zdravotnických zařízeních. Cílem této dílčí úpravy v oblasti sociálně zdravotní péče je 
sjednocení podmínek a parametrů poskytování zdravotní a sociální péče tak, aby byly 
uspokojeny aktuální potřeby pacienta/klienta bez ohledu na to, u kterého poskytovatele se 
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zrovna nachází. A tím bude vytvoření komplexita a integrita sociální a zdravotní péče.  
Účelem této úpravy tedy není navyšování kapacity, ale prohloubení kvality souběžného 
poskytování zdravotních a sociálních služeb a zvýšení objemu poskytované zdravotní péče 
v zařízení sociální péče a naopak péče sociální u poskytovatelů zdravotních služeb. Proto je 
vhodné učinit alespoň částečný posun k nápravě systému v alespoň v oblasti poskytování 
zdravotních a sociálních služeb. 

 

Zásadním přínosem návrhu je rozšíření a prohloubení možnosti poskytování zdravotních a 
sociálních služeb zároveň u jednoho poskytovatele a zvýšení úhrady za poskytovanou 
zdravotní péči. 

- Navrhuje se vznik nového druhu pobytové sociální služby – ošetřovatelský domov, 
kterou si budou moci registrovat poskytovatelé zdravotních služeb následné a dlouhodobé 
péče, 

- ošetřovatelský domov bude poskytovat pobytové sociální služby osobám, které mají 
sníženou soběstačnost z důvodu nepříznivé sociální situace, jejímž zdrojem je dlouhodobě 
nepříznivý zdravotní stav, 

- v ošetřovatelských domovech budou poskytovány současně pobytové sociální služby a 
zdravotní služby formou domácí péče, 

- režim a rozsah péče v těchto zařízeních bude přizpůsoben specifickým potřebám 
těchto osob, 

- na rozdíl od současného stavu bude v rámci pobytových sociálních služeb hrazena ve 
větším rozsahu ošetřovatelská péče poskytovaná formou domácí péče za podmínky získání 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 

 

Podrobnější odůvodnění navrhovaných úprav je uvedeno v dokumentu Hodnocení dopadů 
regulace (RIA) v části Důvod předložení a cíle. 

Současná právní úprava nemá negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani  
ve vztahu k rovnosti mužů a žen. Právní úprava je podrobněji popsána v závěrečné zprávě 
RIA. 

 

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky 

 
Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, dále zejména s čl. 2 a čl. 4 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., 
kterým se uvozuje jako ústavní zákon Listina základních práv a svobod (Usnesení 
předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 - č. 2/1993 Sb. o vyhlášení 
Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky). Návrh 
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zákona respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu 
s nálezy Ústavního soudu České republiky. 

 
D. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

 
Zákona o sociálních službách se ve vztahu k příspěvku na péči dotýkají zejména tyto 
předpisy EU: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 
o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, 
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, 
kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 
na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z 
důvodu jejich státní příslušnosti 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu 
občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na 
území členských států, o změně nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 
68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 
90/365/EHS a 93/96/EHS. 

Kategorie osob, jejichž nároky vyplývají z výše uvedených předpisů EU, jsou zahrnuty 
ve výčtu oprávněných osob (§ 4 odst. 1 písm. j) zákona o sociálních službách). Navrhovaná 
právní úprava se práv na rovnost nakládání osob chráněných výše uvedenými předpisy nijak 
nedotýká.  

K oblasti financování sociálních služeb se vztahují zejména tyto předpisy EU: 
 

• Smlouva o fungování Evropské unie (dále jen „SFEU“), zejména její čl. 106 a čl. 107,  
• Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy 

o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 
hospodářského zájmu (2012/21/EU) (dále jen „Rozhodnutí“), 

• Rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby (2012/C 8/03) (dále jen „Rámec“), 

• Nařízení Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům 
poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu. 
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• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek 
a o zrušení směrnice 2004/18/ES. 

 
Navrhovaná právní úprava není v rozporu s uvedenými předpisy EU, ani judikaturou soudních 
orgánů EU a obecnými právními zásadami práva EU. Návrhem není přímo implementováno 
právo EU a návrh není s právem EU (obecně) v rozporu. 

 
E. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, 

jimiž je Česká republika vázána 
 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 
vázána.  

Navrhovaná právní úprava provádí některá ustanovení Úmluvy o právech osob se zdravotním 
postižením, která vstoupila pro Českou republiku v platnost dne 28. 10. 2009, a na základě 
článku 10 Ústavy se stala po svém vyhlášení dne 12. 2. 2010 součástí právního řádu České 
republiky (č. 10/2010 Sb. m. s.). V případě příspěvku na péči se jedná zejména o článek 28, 
který se týká práva na přiměřenou životní úroveň a sociální ochranu. V souladu s čl. 4 odst. 3 
byla právní úprava v průběhu přípravy konzultována s osobami se zdravotním postižením, 
a to prostřednictvím jejich organizací. Navrhovaná právní úprava je jako celek s předmětnou 
úmluvou plně v souladu. 

 
F. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na 

státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

 
Navrhovaná právní úprava předpokládá dopad jak na státní rozpočet, tak na ostatní veřejné 
rozpočty v několika oblastech. Konkrétní oblasti s vyčíslením finančního dopadu jsou 
uvedeny v dokumentu Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) v části 3. V roce 
2017 bude tento dopad hrazen v rámci schválených číselných ukazatelů pro příslušné organizační 
složky státu, které jsou obsaženy v zákoně o státním rozpočtu, a v dalších letech budou potřebné 
finanční prostředky zahrnuty v příslušných rozpočtových dokumentech. 

Navrhovaná právní úprava předpokládá pozitivní sociální dopady, včetně dopadů na 
specifické skupiny osob, zejména řešením koordinace poskytování sociálních a zdravotních 
služeb s cílem co nejdéle udržet vysokou míru kvality života.  

Detailněji jsou sociální dopady popsány v dokumentu RIA. 

Návrh novely nemá dopady na životní prostředí. 
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G. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 
a osobních údajů 

 

Z navrhované právní úpravy neplynou nepříznivé důsledky pro ochranu soukromí a osobních 
údajů.  

Návrh nezakládá nové zpracování osobních údajů.  

 
H. Zhodnocení korupčních rizik 

 
Tato právní úprava nezakládá nová korupční rizika. Jsou využívány již existující nastavené 
procesy. 

I. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné zásadní dopady na bezpečnost a obranu 
státu.  
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

ČÁST PRVNÍ 
 
K čl. I  
 
K bodům 1 až 5 
Navrhovanou změnou zákona vzniká nové pobytové zařízení sociálních služeb - 
ošetřovatelský domov. Toto nové zařízení sociálních služeb je třeba promítnout i do částí 
zákona upravující příspěvek na péči, neboť i v ošetřovatelských domovech budou umístěny 
osoby, které jsou příjemci příspěvku na péči, případně o příspěvek na péči požádají. 
 
K bodu 6 
Ošetřovatelský domov je zařízením sociálních služeb, proto je nutné jej doplnit do taxativního 
výčtu všech zařízení sociálních služeb.  
 
K bodu 7 
Jedná se o legislativně-technickou úpravu související se zrušením možnosti zdravotnických 
zařízení lůžkové péče poskytovat sociální služby podle § 52, které vyplývá z toho, že vzniká 
nové zařízení sociálních služeb – ošetřovatelský domov.   
 
K bodu 8 
Znění § 36 se upřesňuje tak, aby byly jasně vymezeny konkrétní zdravotní výkony, které lze 
bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovat osobám v pobytových zařízeních 
sociálních služeb, a bylo tak jednoznačně zřejmé, že jiné zdravotní výkony nelze v rámci 
tohoto ustanovení, tj. bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb, v těchto zařízeních 
poskytovat. Jakákoliv péče poskytovaná nad rámec tohoto vymezení již vyžaduje získání 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb. 
Toto upřesnění se v praxi týká výhradně poskytování ošetřovatelské péče v odbornosti 913 
(podle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami - vyhláška č. 134/1998 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů), která je podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
hrazena výkonově, a to na základě zvláštní smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem 
pobytových sociálních služeb se zdravotní pojišťovnou. Tato upřesňující úprava tak nemá 
žádný faktický dopad na stávající uspořádání, jde i nadále o poskytování této péče vlastními 
zaměstnanci poskytovatele sociálních služeb. Jedná se o péči stejného rozsahu a stejným 
způsobem financovanou, jako doposud. Tuto zdravotní péči poskytovanou bez oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb je však nezbytné odlišit od zdravotní péče, která bude, ale 
již na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb, poskytována v nově zaváděných 
ošetřovatelských domovech a u stávajících zařízení pobytových sociálních služeb, které se 
rozhodnou tuto novou službu poskytovat. V zájmu rozlišení dvou režimů poskytování 
zdravotních služeb jsou výkony odbornosti 913 taxativně vyjmenovány. Aby bylo rozlišení 
ještě zřetelnější, byl stanoven maximální čas poskytování jednotlivého výkonu, který lze 
považovat na základě dlouhodobých zkušeností za průměr. 
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K bodu 9 
Nově zavedené zařízení sociálních služeb – ošetřovatelský domov řeší situaci osob, které 
potřebují současně zdravotní i sociální péči. V současné době jsou jim u poskytovatelů 
pobytových sociálních služeb poskytovány především služby sociální a u poskytovatelů 
zdravotních služeb především služby zdravotní bez ohledu na jejich aktuální potřeby. Cílem 
úpravy je na tyto aktuální potřeby reagovat a zajistit komplexní systém pomoci, kterým se 
umožní návazné poskytování zdravotní a sociální péče optimálně na jednom místě, se zárukou 
dostupnosti, kvality a bezpečnosti. 
 
Ošetřovatelský domov poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou 
soběstačnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vyplývajícího 
z dlouhodobého onemocnění nebo zdravotního postižení, které vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné fyzické osoby. V ošetřovatelských domovech se poskytují současně pobytové sociální 
služby a zdravotní služby formou domácí péče. Režim v těchto zařízeních je přizpůsoben 
specifickým potřebám těchto osob.  
Ošetřovatelský domov si mohou jako zařízení sociálních služeb registrovat pouze 
poskytovatelé zdravotních služeb s oprávněním k poskytování zdravotních služeb v následné 
nebo dlouhodobé lůžkové péči a zároveň s oprávněním k poskytování ošetřovatelské, léčebně 
rehabilitační a paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta (v tomto případě je 
vlastním sociálním prostředím zařízení sociálních služeb – ošetřovatelský domov). 
Vycházíme ze skutečnosti, že tito poskytovatelé zdravotních služeb se nejvíce potýkají 
s problémem nalezení vhodného sociálního řešení pro konkrétního pacienta, ať už se jedná o 
vhodnou pobytovou sociální službu, spolupráci rodiny, nebo terénní služby. Pobytové sociální 
služby jsou často kapacitně nedostačující a terénní služby nejsou zatím dostatečně rozvinuté 
natolik, aby umožňovaly návrat pacienta do domácího prostředí. Z tohoto důvodu dochází 
k tzv. sociálním hospitalizacím, kdy pacient zůstává na zdravotním lůžku, přestože již k tomu 
není plně indikovaný.  
Cílem tohoto vymezení je tak umožnit poskytovatelům rozšíření poskytovaných služeb 
v odpovídající kvalitě s tím, že klientům budou služby poskytovány u jednoho poskytovatele 
bez nutnosti přesunu klienta z jednoho zařízení do jiného. 
Financování ošetřovatelského domova bude zajišťováno kombinací úhrad z veřejného 
zdravotního pojištění, z příspěvku na péči jednotlivých klientů, plateb klientů za ubytování 
a stravu a z veřejných rozpočtů – dotací na sociální služby. Pro účely úhrady za poskytnutou 
zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění bude do Seznamu zdravotních výkonů 
zařazena nová odbornost 923. 
Vznik tohoto pobytového zařízení sociálních služeb má podpořit větší integraci sociální 
a zdravotní péče, která reaguje na konkrétní potřeby cílové skupiny osob vyžadujících 
současně poskytování zdravotních a sociálních služeb.  
Aby ošetřovatelský domov mohl poskytovat zdravotní služby v odpovídající kvalitě, musí 
splnit podmínky materiálního, věcného a personálního vybavení, které svým rozsahem 
odpovídají poskytovaným zdravotním službám, tj. poskytování domácí péče v zařízeních 
sociálních služeb. Materiální a věcné vybavení pracoviště domácí péče v zařízení sociálních 
služeb je totožné s vybavením kontaktního pracoviště domácí péče, a proto nebude pro 
stávající poskytovatele pobytových sociálních služeb ani pro nově vznikající zařízení 
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ošetřovatelský domov problém tyto požadavky naplnit. Co se týká personálního vybavení, je 
nutné zajistit přítomnost všeobecných sester v počtu odpovídajícím počtu klientů a jejich 
zdravotnímu stavu. Přičemž všeobecná sestra v sociálních službách může poskytovat 
ošetřovatelskou, léčebně rehabilitační a paliativní péči, a to formou domácí péče. Rozsah 
činností, která všeobecná sestra může poskytovat v rámci nové odbornosti 923, je následující: 

- domácí ošetřovatelská péče, která zahrnuje provádění základní a specializované péče 
prostřednictvím ošetřovatelského procesu (§ 4 vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech 
zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, dále jen vyhlášky 
o činnostech) a dále vykonávání činností všeobecné sestry se specializovanou 
způsobilostí (§ 54 vyhlášky o činnostech); 

- léčebně rehabilitační péče, která zahrnuje zejména činnosti rehabilitačního ošetřování, 
tj. polohování, posazování, dechová cvičení, používání metod bazální stimulace (po 
získání příslušného certifikátu), prevence poruch z imobility, nácvik sebeobsluhy s 
cílem zvýšení soběstačnosti a asistence při používání kompenzačních pomůcek; 

- a paliativní péče, která zahrnuje vyhledávání aktuálních potřeb pacienta a koordinaci 
týmové spolupráce v péči o pacienta v terminálním stadiu onemocnění, včetně 
psychické podpory umírajících a jejich blízkých.  

V případě, že klient sociální služby vyžaduje léčebně rehabilitační péči takového rozsahu, 
který přesahuje kompetence všeobecné sestry a je již v kompetenci fyzioterapeuta (§ 25 
a § 126 vyhlášky o činnostech), je možné tuto péči indikovat, za podmínky, že ji bude 
poskytovat fyzioterapeut. Tato péče bude zdravotní pojišťovně vykazována samostatně 
fyzioterapeutem a může být vykazována souběžně s péčí poskytovanou odborností 923. Pro 
tyto potřeby bude vytvořen v Seznamu zdravotních výkonů nový výkon fyzioterapeutické 
péče v rámci návštěvní služby. 
 
Bude-li nutné, aby klientovi byla poskytnuta specializovaná paliativní péče, je zapotřebí, aby 
tuto péči indikoval specialista v oboru paliativní medicína. Pro tyto potřeby bude vytvořen 
v Seznamu zdravotních výkonů nový výkon paliativní péče v návštěvní službě. 
 
U stávajících poskytovatelů pobytových sociálních služeb se předpokládá, že budou mít 
zájem o získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, aby mohli lépe saturovat 
zdravotní potřeby svých klientů. Pokud získají oprávnění k poskytování domácí péče 
v zařízeních sociálních služeb, budou poskytovat zdravotní péči stejně jako ošetřovatelské 
domovy – tzn. prostřednictvím odbornosti 923 a případně dalších výše uvedených. 
 
Ošetřovatelský domov bude muset mít plnou registraci sociální služby podle zákona 
o sociálních službách a bude moci být zařazen do sítě poskytovatelů sociálních služeb. Stejně 
jako jiní poskytovatelé sociálních služeb bude muset naplnit kritéria standardů kvality 
sociálních služeb, která zaručují kvalitní nastavení služby. Ošetřovatelský domov, stejně jako 
každý jiný poskytovatel pobytové sociální služby, bude povinen také strpět inspekci 
poskytování sociálních služeb. 
Domácí péče v zařízení pobytových sociálních služeb v rámci odbornosti 923 může být 
poskytována vedle ošetřovatelské péče podle § 36 zákona o sociálních službách. Předpokládá 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKMAMJ14)



15 
 

se, že u jednoho pacienta v jednom dni budou vykonávány výkony vždy jen jedné odbornosti 
(913 v 923) podle indikace lékaře. 
 
K bodu 10 
Možnost poskytovat sociální služby ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle § 52 se 
navrhuje zrušit. 
Podle stávajícího § 52 měli poskytovatelé zdravotních služeb možnost zřizovat tzv. sociální 
lůžka, aby se předešlo tzv. sociálním hospitalizacím (sociální hospitalizace je skrytý sociální 
pobyt na zdravotním lůžku bez zdravotní indikace hrazený z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění). Poskytování sociální péče na sociálních lůžkách nebylo podmíněno 
získáním registrace sociální služby podle zákona o sociálních službách, ale existovala 
ohlašovací povinnost ke krajskému úřadu.  Nevýhodou pobytu na sociálních lůžkách byla 
nemožnost trvalého pobytu klienta na tomto lůžku a předpoklad, že klient bude muset dříve či 
později vyhledat plnohodnotné zařízení pobytové sociální služby. V průběhu let se ukázalo, 
že zřizování sociálních lůžek podle stávajícího § 52 je pro poskytovatele zdravotních služeb 
natolik zatěžující a administrativně náročné, že nedošlo k očekávanému nárůstu, který by byl 
udržitelný. Lze vnímat jako problém i existenci patrných rozdílů mezi zdravotnickým 
a sociálním poskytovatelem služeb v kvalitě poskytované sociální služby, takže ani klienty 
nebyla tato služba vyhledávaná. Zrušení § 52 a zavedení ošetřovatelského domova rozšíří 
možnosti financování této péče a zároveň umožní uplatnit požadavky na kvalitu sociální 
služby i u poskytovatelů zdravotních služeb. Předkladatel vychází ze zkušenosti, že většina 
klientů, kteří potřebují pobytovou sociální službu, dává přednost zařízení, které se nachází 
v místě bydliště klienta (zajištění svého přirozeného prostředí, kontakt na rodinu a přátele). 
V současném systému nejsou poskytovatelé sociálních služeb schopni přijmout všechny 
žadatele a nezřídka dochází k situacím, kdy žadatel musí využít služby vzdáleného 
poskytovatele, což narušuje jeho zdravotní, sociální i psychickou pohodu.  
 
K bodu 11 
V ošetřovatelských domovech budou platit stejná pravidla pro úhradu za ubytování, stravu 
a za péči jako v jiných pobytových sociálních službách. Péče se bude hradit z příspěvku na 
péči klienta a ubytování a strava z vlastních finančních prostředků klienta.  
 
K bodu 12 
K tomu, aby mohl být ošetřovatelský domov registrován jako zařízení sociální služby, je 
nutné, aby poskytovatel zdravotních služeb měl oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
podle zákona o zdravotních službách, a to k poskytování následné a dlouhodobé lůžkové péče 
a současně ošetřovatelské, léčebně rehabilitační nebo paliativní péče ve vlastním sociálním 
prostředí pacienta podle § 10 zákona o zdravotních službách. 
Cílem tohoto vymezení je umožnit poskytovatelům následné a dlouhodobé péče (též viz výše) 
rozšíření poskytovaných služeb v odpovídající kvalitě a za předpokladu, že klientům budou 
služby poskytovány u jednoho poskytovatele bez nutnosti přesunu klienta z jednoho zařízení 
do jiného. Smyslem návrhu je zajistit plynulou návaznost a oboustrannou prostupnost 
zdravotní a sociální péče v rámci jednoho zařízení. V tomto případě se jedná o zdravotnická 
zařízení, která jsou ve zdravotnickém systému zavedena např. jako léčebny dlouhodobě 
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nemocných, nemocnice pro následnou nebo dlouhodobou péči, odborné léčebné  ústavy, 
geriatrické nemocnice, psychiatrické nemocnice poskytující dlouhodobou psychiatrickou péči, 
atd. Jedná se vesměs o poskytovatele zdravotní péče, ve kterých jsou ve velké míře 
hospitalizováni pacienti, u nichž lze jen těžko nalézt ostrou hranici mezi péči zdravotní 
a sociální.  Z logiky věci mají tito poskytovatelé největší problémy s propouštěním pacientů 
závislých na péči, a proto je vhodné umožnit jim poskytování sociálních služeb s příslušnými 
úhradami v rámci jejich zařízení. Důvodem návrhu tedy není zřizovat zcela nový, samostatný 
typ zařízení, ale dát stávajícím poskytovatelům dlouhodobé nebo následné péče příležitost 
rozšířit poskytované služby o sociální péči, kterou jejich pacienti naléhavě potřebují. 
 
K bodu 13 
Jedná se o legislativně-technickou úpravu související se vznikem ošetřovatelských domovů. 
 
K bodům 14, 17 a 18 
Předpokládá se, že poskytovatelé pobytových sociálních služeb budou mít také zájem 
o získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, aby mohli lépe saturovat zdravotní 
potřeby svých klientů. Pokud získají oprávnění k poskytování domácí péče v zařízeních 
sociálních služeb, budou poskytovat zdravotní péči stejně jako ošetřovatelské domovy – tzn. 
prostřednictvím odbornosti 923 a případně dalších výše uvedených. Poskytovatel sociálních 
služeb, který získá oprávnění k poskytování zdravotní péče, je povinen písemně oznámit 
registrujícímu orgánu, tedy krajskému úřadu, že je držitelem tohoto oprávnění a současně 
předložit doklad, který ho opravňuje k poskytování zdravotních služeb podle § 10 zákona 
o zdravotních službách, a to do patnácti dnů od obdržení oprávnění k poskytování těchto 
zdravotních služeb nebo společně s žádostí o registraci sociální služby. Záleží na tom, zda 
půjde již o registrovaného poskytovatele sociálních služeb, který získal oprávnění podle 
zákona o zdravotních službách až po vzniku oprávnění k poskytování sociálních služeb, nebo 
poskytovatele s oprávněním podle zákona o zdravotních službách, který teprve žádá 
o registraci sociální služby. Tento údaj se zapíše do registru poskytovatelů sociálních služeb 
a bude veřejně přístupný, aby zájemci o službu byli informováni, že daný poskytovatel 
sociálních služeb poskytuje zdravotní péči pro své klienty stejně jako ošetřovatelské domovy 
– tzn. prostřednictvím odbornosti 923.  
 
K bodům 15, 16, 19 až 24 
Jedná se o legislativně-technickou úpravu související se zrušením poskytování sociálních 
služeb ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče podle § 52. 
 
 
K čl. II  - Přechodné ustanovení 
Nově navrhované ošetřovatelské domovy, nahradí stávající sociální službu poskytovanou 
podle § 52 zákona, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
Poskytovatel může tyto služby (sociální lůžka) dále poskytovat, ale pouze na dobu určitou, 
a to do 31. prosince 2022, přičemž smlouvu o poskytování sociálních služeb může s klientem 
uzavřít nejpozději do 30. června 2022. Lze předpokládat, že ohledem na ukončení postupu 
podle § 52 zákona k zajištění tohoto ustanovení budou smlouvy o poskytování sociálních 
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služeb v lůžkových zdravotnických zařízeních uzavírány na dobu určitou, tj. nejpozději do 
31. 12. 2022. Zároveň to nevylučuje existenci sociálních lůžek a ošetřovatelského domova 
v jednom období. Poskytovatel sociální služby se během tohoto přechodného období musí 
rozhodnout, zda ukončí poskytování sociální služby nebo zda se zaregistruje jako 
ošetřovatelský domov. Předkladatel návrhu volí delší přechodné období, neboť lze očekávat 
vyšší časovou náročnost transformace zdravotních lůžek v lůžka sociální. Dále chce zajistit 
kontinuitu poskytované zdravotní a sociální péče, aby klienti nebyli vystaveni riziku 
nedostatečně zajištěné péče. 
 
 
ČÁST DRUHÁ 
 
K čl. III 
Předloženou novelou zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, se navrhuje zavést nové zařízení sociálních služeb - ošetřovatelský domov. Tuto 
skutečnost je třeba promítnout i do zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení § 116c zákona upravuje 
vyplácení dávek důchodového pojištění poživatelům důchodů umístěným ve vyjmenovaných 
zařízeních sociálních služeb, proto je třeba doplnit také ošetřovatelský domov jako nové 
zařízení sociálních služeb. 
 
ČÁST TŘETÍ 
 
K čl. IV 
Aby nebylo v souvislosti s novým zařízením pobytových sociálních služeb – ošetřovatelským 
domovem pochyb o tom, na úhradu jaké zdravotní péče poskytované osobám umístěným 
v pobytových zařízeních sociálních služeb se uzavírají smlouvy podle § 17a zákona 
o veřejném zdravotním pojištění, bude do tohoto ustanovení doplněno, že uzavírání zvláštní 
smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb, se týká výhradně zdravotních služeb, 
které lze podle zákona o zdravotních službách u poskytovatele pobytové sociální služby 
poskytovat bez oprávnění.  
 
ČÁST ČTVRTÁ 
 
K čl. V 
Předloženou novelou zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů, se navrhuje doplnit do ustanovení, které se týká vyplácení doplatku na bydlení při 
pobytu v zařízeních sociálních služeb, možnost tuto dávku vyplácet i do ošetřovatelských 
domovů. 
 
 
K čl. IV – Účinnost 
S ohledem na nezbytnost urychleného řešení problému zdravotně-sociálních služeb se 
navrhuje nabytí účinnosti zákona ke dni 1. ledna 2018.  
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