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VIII. 

Vypořádací tabulka – mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

 

Připomínkové místo Ustanovení Připomínky Vypořádání 

MF DZ Navrhovanou právní úpravou má vzniknout nový druh pobytové sociální 
služby - ošetřovatelský domov, v němž mají být poskytovány pobytové 
služby lidem, kteří vzhledem ke své snížené soběstačnosti a 
neuspokojivému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci 
jiné osoby. Pro vymezení místa a účelu nově definované "sociálně 
zdravotní" služby žádáme do důvodové zprávy doplnit kapitolu k širším 
souvislostem navrhovaných opatření. To znamená pojednat o zařazení 
této "nové" služby do stávajícího systému, nebo-li pojednat o jejím místě 
v systému, ve kterém fungují také terénní pečovatelské služby a služby 
zdravotní domácí péče. Dále je nutno zohlednit další připravované 
zákonné opatření pro osoby vyžadující péči, spočívající v zavedení tzv. 
"pečovatelské dovolené" a vyplácení ošetřovného pečujícím osobám. 
Toto opatření by mělo významně podpořit možnost klientů setrvat v 
domácím prostředí co nejdéle při eventuálním využívání právě odborné 
domácí péče. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
– do DZ bude doplněno, že tato úprava 
řeší pouze malý výsek služeb na 
sociálně zdravotním pomezí (pobytovou 
službu a na ní navázané současné 
poskytování zdravotní péče) 
Nová služba Ošetřovatelský domov 
bude zřizována zdravotnickými 
zařízeními, která poskytují dlouhodobou 
a následnou péči. Návrh umožňuje, aby 
dosavadní systém tzv. sociálních lůžek 
v některých z těchto zařízení byl 
nahrazen plnohodnotnou sociální 
službou, uvedenou v zákoně o sociálních 
službách. Zřízení Ošetřovatelského 
domova ve zdravotnickém zařízení dává 
tomuto zařízení možnost poskytovat 
pacientům sociální službu v plném 
rozsahu a zároveň umožňuje platby za 
poskytnuté sociální služby také v plném 
rozsahu (platbu od klienta na základě 
uzavřené smlouvy o poskytování 
sociálních služeb, úhrada péče 
prostřednictvím příspěvku na péči a 
příp. i poskytnutí dotací). Zároveň je 
upravena platba za zdravotní služby, 
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které mohou být poskytovány ve dvojím 
režimu: 

1) bez nutnosti získat oprávnění 
k poskytování zdravotních 
služeb – to jsou služby 
poskytované všeobecnou sestrou 
jako ošetřovatelská péče formou 
provádění jednotlivých výkonů 

2)  s podmínkou získání oprávnění 
k poskytování zdravotních 
služeb dle zákona o zdravotních 
službách – bude se jednat o 
provádění ošetřovatelské, 
léčebně rehabilitační a paliativní 
péče; péče bude indikována 
praktickým nebo ošetřujícím 
lékařem a poskytovaná 
prostřednictvím všeobecné 
sestry. 

Zřízení ošetřovatelského domova 
vyžaduje registraci sociální služby. 
Obdobně budou poskytovány zdravotní 
a sociální služby v pobytových 
zařízeních sociálních služeb. 
Do RIA bude doplněn na základě 
připomínky MF následující text: 
„………Proto je vhodné učinit alespoň 
částečný posun k nápravě tohoto 
systému dílčí úpravou v oblasti 
poskytování zdravotních a sociálních 
služeb. Je potřeba zmínit, že v souladu 
s úpravami v oblasti sociálních a 
zdravotních služeb jsou realizovány také 
kroky na zcela opačném konci spektra, 
které spočívají v postupné podpoře 
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rodinných pečujících. Ti jsou zcela 
nesporně jedním z nejvýznamnějších 
faktorů při poskytování dlouhodobé 
péče. Dne 8. 2. 2017 byl vládou 
schválen a v současné době je 
v legislativním procesu návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o 
nemocenském pojištění, jehož cílem je 
zavedení nové dávky poskytované ze 
systému nemocenského pojištění – 
dlouhodobého ošetřovaného.  Jedná se o 
dávku, která má napomoci vytvořit 
vhodné podmínky pro péči o rodinné 
příslušníky v domácím prostředí, u nichž 
dojde k takovému zhoršení zdravotního 
stavu, který po hospitalizaci ve 
zdravotnickém zařízení vyžaduje po delší 
dobu celodenní přítomnost pečující 
osoby. Bohužel, situace klientů/pacientů 
si leckde žádá řešení trvalejšího 
charakteru a zdravotní stav a sociální 
podmínky pacientů/klientů neumožňují 
zajištění jinou formou (např. terénní 
služby, domácí zdravotní péče apod.) 
než službami pobytového charakteru. 
Proto je naší snahou, aby byly 
sjednoceny podmínky pro poskytování 
zdravotní a sociální péče v pobytových 
zařízeních, ve kterých je souběžně 
poskytována zdravotní a sociální péče 
tak, aby byly uspokojeny aktuální 
potřeby pacienta/klienta bez ohledu na 
to, u kterého poskytovatele se zrovna 
nachází. Námi navrhovaná úprav tedy 
sice není komplexním řešením 
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problematiky zdravotně sociálního 
pomezí, avšak je zacílena do 
nejpalčivější oblasti, ve které jsou 
poskytovány služby lidem (zejména 
křehkým seniorům) s omezenou 
soběstačností a přetrvávající potřebou 
zdravotní péče různého rozsahu 
v souvislosti s nepříznivou sociální 
situací, která neumožňuje řešení 
prostřednictvím terénních služeb. 
V takovéto situaci se často ocitají lidé 
s chronickými onemocněními, kteří již 
prošli systémem zdravotní péče 
v následné a dlouhodobé lůžkové péči, 
jejichž zdravotní stav je sice 
stabilizovaný, avšak z různých důvodů 
nenastal návrat k plnému zdraví a 
soběstačnosti. Je tedy třeba hledat trvalé 
řešení jejich situace……..“ 

DZ, RIA K dopadu do státního rozpočtu požadujeme do důvodové zprávy (do 
bodu F obecné části) a do závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace (RIA) doplnit sdělení, že 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. 
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno 
Doplněno do DZ + RIA. Sdělení, že 
v roce 2017 bude tento dopad hrazen 
v rámci schválených číselných 
ukazatelů, je již bezpředmětné, neboť 
novela bude účinná až od 1. 1. 2018. 

DZ, RIA Pokud jde o dopad do systému zdravotního pojištění, nesmí být tento 
dopad hrazen zvýšením platby státu za „státní“ pojištěnce. 
V současnosti sílí tlaky na systém veřejného zdravotního pojištění 
především v souvislosti s růstem platů lékařů a dalších pracovníků ve 
zdravotnictví, se vstupem moderních a nákladných léčebných metod a 
růstem výskytu chorob nákladných na léčbu. Tyto tlaky jsou tak velké, 
že již v současnosti není systém schopen vytvářet rezervy. Proto 

Vysvětleno 
Na pokrytí dopadů další finanční 
prostředky nebudou požadovány. 
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zatěžovat systém dalšími výdaji nad rámec výše uvedených vlivů 
považujeme za neudržitelné. Naopak bychom očekávali, že nároky na 
systém všeobecného zdravotního pojištění budou z titulu vytvoření 
"ošetřovatelských domovů" spíše sníženy s ohledem na to, že se ze 
zdravotního pojištění v současnosti v LDN nezřídka neoprávněně platí 
spíše sociální služby. 
Tato připomínka je zásadní. 

RIA Ve shrnutí závěrečné zprávy RIA v bodu 3. 4. jsou přiznány dopady na 
územní samosprávné celky konstatováním, že navrhovaná právní úprava 
bude znamenat zvýšení administrativní zátěže při vydávání oprávnění k 
poskytování zdravotních služeb a při organizaci výběrových řízení a také 
při vydávání rozhodnutí o registraci a zařezování do sítě sociálních 
služeb. Požadujeme tyto dopady v materiálu podrobněji kvantifikovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Nelze kvantifikovat, protože nelze 
předvídat zájem o registraci nebo 
oprávnění k poskytování těchto služeb. 
Zároveň došlo k dalšímu 
administrativnímu zjednodušení, o 
registraci tzv. ošetřovatelského domova 
bude žádat pouze poskytovatel 
zdravotních služeb.  

§ 50a, DZ V důvodové zprávě je uvedeno, že ošetřovatelský domov bude muset mít 
plnou registraci sociální služby podle zákona o sociálních službách. 
Není zřejmé, z čeho tato povinnost vyplývá, když v § 50a je uvedeno 
„(5) Službu ošetřovatelský domov může poskytovat pouze a) 
poskytovatel sociálních služeb, kterému bylo vydáno rozhodnutí o 
registraci k poskytování sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb 
uvedených v § 34 odst. 1 písm. d), e), nebo f), nebo  b) poskytovatel 
zdravotních služeb s uděleným oprávněním k poskytování následné nebo 
dlouhodobé lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách". Rovněž 
v § 79 je uvedeno že podmínkou registrace je (…) u ošetřovatelského 
domova je rozhodnutí o registraci k poskytování sociálních služeb v 
zařízeních sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. d), e), nebo 
f), anebo udělení oprávnění k poskytování následné nebo dlouhodobé 
lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách. 
Z uvedených skutečností podle našeho názoru vyplývá, že např. stávající 
léčebna dlouhodobě nemocných nebude muset splnit nic navíc, aby se 
mohla stát ošetřovatelským domovem. (Podmínky pro registraci jako 
poskytovatel sociálních služeb splňuje dle výše uvedených paragrafů 
automaticky). Tento dojem je umocněn tím, že v úvodu § 50 a je 

Vysvětleno 
Stávající poskytovatelé následné či 
dlouhodobé péče dle ZoZS, pokud se 
registrují jako ošetřovatelský domov, 
budou muset dodržovat standardy 
kvality sociálních služeb jako jiní 
poskytovatelé sociálních služeb podle 
zákona č. 108/2006 Sb. 
Obsah jednotlivých standardů kvality a 
bodové hodnocení stanoví prováděcí 
právní předpis. 
Povinnost dodržovat standardy kvality 
sociálních služeb vyplývá z toho, že 
ošetřovatelský domov bude registrované 
zařízení sociálních služeb, registrovaná 
zařízení sociálních služeb mají 
povinnost podle § 88 zákona č. 
108/2006 Sb. dodržovat standardy 
kvality. 
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uvedeno, že „V ošetřovatelských domovech se osobám (…) poskytují 
pobytové sociální služby a současně na základě oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle § 10 zákona o zdravotních službách zdravotní 
služby (…).“ Proč je nutnost mít oprávnění zdůrazněna pouze u 
zdravotní péče „na základě oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb“ a nikoli u sociální péče? 
Tato připomínka je zásadní. 

 Na základě navrhovaného zákona vzniknou podle našeho názoru dva 
typy ošetřovatelských domovů, a to podle toho, zda OD byl původně 
např. LDN nebo zda byl původně např. domovem pro seniory. Zákon 
umožní, aby pod jednotným názvem „ošetřovatelský domov“ fungovaly 
dva rozličné typy služeb („více zdravotní“ a „více sociální“). Není 
zřejmé, zda je toto cílem předkladatele, či zda se jedná např. o 
přechodný stav, který později bude dalšími novelami upraven do 
podoby, kdy se poskytovatelé služby „ošetřovatelský domov“ nebudou 
moci lišit jeden od druhého spektrem povinně poskytovaných služeb. 
Stav, kdy budou moci existovat dvě různé podoby „ošetřovatelských 
domovů“ se jeví jako nevhodný a pro klienty matoucí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno - částečně akceptováno.  
Na základě připomínek se rozhodlo, že 
ošetřovatelské domovy budou vznikat 
pouze u poskytovatele zdravotních 
služeb, stávající „LDN“. 
Ošetřovatelský domov, který si bude 
registrovat zdravotnické zařízení, bude 
muset dodržovat stejné standardy kvality 
sociálních služeb, zároveň bude muset 
mít oprávnění podle § 10 zákona o 
zdravotních službách. 
Cílem této úpravy je sjednocení 
poskytování zdravotní a sociální péče 
tak, aby byly uspokojeny aktuální 
potřeby pacienta/klienta bez ohledu na 
to u kterého poskytovatele se zrovna 
nachází. 

MZD Čl. 1 bod 5 
§ 23 odst. 3 

Požadujeme upravit text bodu takto: 
„V § 23 odst. 3 se text „§ 52“ nahrazuje textem „§ 50a“. 
Odůvodnění: Jde o návaznost na zavedení nového zařízení sociálních 
služeb „ošetřovatelský domov“ a zrušení § 52. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

§ 36 V § 36 odst. 1 větě druhé požadujeme slova „péči o močové katetry“ 
nahradit slovy „zavádění močových katetrů včetně péče o ně, provádění 
klyzmatu“. 
Odůvodnění: Jde o upřesnění textu tak, aby nevznikaly pochybnosti o 
tom, zda lze tyto zdravotní výkony v rámci ošetřovatelské péče podle § 
36 provádět. 

Akceptováno 
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Tato připomínka je zásadní. 
Čl. 1 
Nový 
novelizační 
bod 
§ 91 odst. 1 

Za bod 14 požadujeme doplnit nový novelizační bod X v tomto znění: 
 
„X. V § 91 odst. 1 větě druhé se text „§ 39 až 52“ nahrazuje textem „§ 
39 až 51“. 
Odůvodnění: Jde o návaznost na zavedení nového zařízení sociálních 
služeb „ošetřovatelský domov“ a zrušení § 52. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

§ 91 odst. 4 K části první čl. I k dosavadnímu bodu 15 
Požadujeme upravit text bodu takto: 
„V § 91 odst. 4 se slova „nejde-li o poskytování sociálních služeb ve 
zdravotnickém zařízení podle § 52“ nahrazují slovy „nebo jiného 
ošetřujícího lékaře, jde-li o ošetřovatelský domov“.  
Odůvodnění: 
Bude-li se osoba chystat uzavřít smlouvu o poskytnutí pobytové služby 
v ošetřovatelském domově, lze předpokládat, že bude většinou již v péči 
ošetřujícího lékaře příslušného poskytovatele zdravotních služeb, a proto 
se jeví účelné, aby mohl v těchto případech vypracovat posudek o 
zdravotním stavu nejen registrující poskytovatel zdravotních služeb v 
oboru všeobecné praktické lékařství, ale také příslušný ošetřující lékař. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

§ 91 odst. 6 K části první čl. I   
Za dosavadní bod 15 požadujeme doplnit nový novelizační bod X 
v tomto znění: 
„X. V § 91 odst. 6 se slova „nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové 
péče podle § 52“ zrušují.“. 
Odůvodnění: Jde o návaznost na zavedení nového zařízení sociálních 
služeb „ošetřovatelský domov“ a zrušení § 52. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

§ 100a odst. 
2 

K části první čl. I dosavadnímu bodu 16 
Požadujeme upravit text bodu takto: 
„16. V § 100a odst. 2 se text „§ 52“ nahrazuje textem „§ 50a“. 
Odůvodnění: Jde o návaznost na zavedení nového zařízení sociálních 
služeb „ošetřovatelský domov“ a zrušení § 52. 

Akceptováno 
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Tato připomínka je zásadní. 
Přechodné 
ustanovení 

V přechodném ustanovení požadujeme doplnit větu: 
„Jde-li o poskytování sociálních služeb podle věty první, postupuje se 
podle § 14a odst. 1, § 16 odst. 1,  § 21a odst. 2, § 23 odst. 3, § 35 odst. 3, 
§ 73 odst. 1, § 91 odst. 1, 3 a 4, § 100a odst. 2, § 107 odst. 4 a § 110 
odst. 5  zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona.“. 
Odůvodnění: Podle přechodného ustanovení bude možno až do konce 
roku 2022 poskytovat sociální služby ve zdravotnickém zařízení podle 
§ 52, který se zrušuje. Je tedy nezbytné zajistit, aby postup podle všech 
ustanovení, která se týkají takového poskytování sociálních služeb, byl 
zachován po dobu, po kterou je poskytovatel zdravotních služeb 
oprávněn podle § 52 sociální služby poskytovat. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

RIA K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace k bodu 2. Návrh 
variant řešení – Variantě 1 – změnový zákon 
V prvním odstavci části „Poskytování zdravotních služeb v pobytovém 
zařízení sociálních služeb“ (str. 19) požadujeme ve větě druhé vypustit 
slova „§ 4 a § 54“. 
Odůvodnění: Jde o uvedení této části RIA  do souladu se zněním  § 50a, 
kde se v odstavci 3 uvádí, že všeobecná sestra poskytuje zdravotní péči 
v rozsahu činností podle právních předpisů upravujících činnosti 
zdravotnických pracovníků s odkazem na vyhlášku č. 55/2011 Sb., 
zatímco v RIA je uvedeno, že všeobecná sestra poskytuje zdravotní péči 
v rozsahu činností podle § 4 a § 54 vyhlášky č. 55/2011 Sb. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 

Změny 
zákona o 
zdravotních 
službách 

Požadujeme do návrhu zákona zapracovat změnu zákona o zdravotních 
službách týkající se hospicové péče. 
Konkrétně požadujeme do návrhu zákona vložit novou část X 
a následující části přečíslovat, a to v tomto znění: 

„ČÁST X  
Změna zákona o zdravotních službách 

Čl. Y  
 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 

Akceptováno jinak 
Dotčená úprava bude zapracována 
v rámci jiné novely zákona o sociálních 
službách. 
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167/2012 Sb., zákona č. 437/2012 Sb., zákona č. 66/2013 Sb., zákona č. 
303/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 
47/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 147/2016 Sb., zákona č. 
189/2016 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona 
č. 298/2016 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 9 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „a péče 

paliativní“.  
2. V § 9 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 

se písmeno e), které zní:  
„e) hospicová lůžková péče, v jejímž rámci se pacientovi 
v terminálním stavu poskytuje paliativní péče.“. 

3. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se písmeno c), které zní:  
„c) hospicová domácí péče, v jejímž rámci se pacientovi 
v terminálním stavu poskytuje paliativní péče.“.    

Čl. YX  
Přechodná ustanovení 

1. Poskytovatel zdravotních služeb, který ke dni předcházejícímu dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval v rámci lůžkové péče 
paliativní péči podle zákona č.  372/2011 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn poskytovat též 
hospicovou lůžkovou péči podle zákona č. 372/2011 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.  
2. Poskytovatel zdravotních služeb, který ke dni předcházejícímu dni 
nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval v rámci domácí péče 
paliativní péči podle zákona č.  372/2011 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn poskytovat též 
hospicovou domácí péči podle zákona č. 372/2011 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 
Platné znění části zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
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podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 
s vyznačením navrhovaných změn 

* * *  
ČÁST DRUHÁ  

ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE  
 

HLAVA I  
DRUHY A FORMY ZDRAVOTNÍ PÉČE  

§ 9  
Lůžková péče  

 (1) Lůžková péče je zdravotní péčí, kterou nelze poskytnout 
ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná hospitalizace pacienta. 
Lůžková péče musí být poskytována v rámci nepřetržitého provozu.  
 (2) Lůžkovou péčí je  
a) akutní lůžková péče intenzivní, která je poskytována pacientovi v 
případech náhlého selhávání nebo náhlého ohrožení základních životních 
funkcí nebo v případech, kdy lze tyto stavy důvodně předpokládat,  
b) akutní lůžková péče standardní, která je poskytována pacientovi  
1. s náhlým onemocněním nebo náhlým zhoršením chronické nemoci, 
které vážně ohrožují jeho zdraví, ale nevedou bezprostředně k selhávání 
životních funkcí, nebo  
2. za účelem provedení zdravotních výkonů, které nelze provést 
ambulantně; v rámci akutní lůžkové péče je poskytována též včasná 
léčebná rehabilitace,  
c) následná lůžková péče, která je poskytována pacientovi, u kterého 
byla stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního 
stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci, 
a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména 
léčebně rehabilitační péče; v rámci této lůžkové péče může být 
poskytována též následná intenzivní péče pacientům, kteří jsou částečně 
nebo úplně závislí na podpoře základních životních funkcí,  
d) dlouhodobá lůžková péče, která je poskytována pacientovi, jehož 
zdravotní stav nelze léčebnou péčí podstatně zlepšit a bez soustavného 
poskytování ošetřovatelské péče se zhoršuje; v rámci této lůžkové péče 
může být poskytována též intenzivní ošetřovatelská péče pacientům s 
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poruchou základních životních funkcí a péče paliativní., 
e) hospicová lůžková péče, v jejímž rámci se pacientovi 
v terminálním stavu poskytuje paliativní péče.   
   

§ 10  
 

Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí 
pacienta  

 
 (1) Zdravotní péčí poskytovanou ve vlastním sociálním prostředí 
pacienta jsou  
a) návštěvní služba,  
b) domácí péče, kterou je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče 
nebo paliativní péče., 
c) hospicová domácí péče, v jejímž rámci se pacientovi 
v terminálním stavu poskytuje paliativní péče.  
 (2) Ve vlastním sociálním prostředí pacienta lze kromě zdravotní 
péče podle odstavce 1 poskytovat umělou plicní ventilaci a dialýzu.  
 (3) V rámci zdravotní péče podle odstavce 1 lze vykonávat 
pouze takové zdravotní výkony, jejichž poskytnutí není podmíněno 
technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve 
zdravotnickém zařízení. 
 

* * *  
Danou změnu je pak také nezbytné promítnout do zvláštní části 
důvodové zprávy (viz odůvodnění níže, podrobnější odůvodnění 
doplníme po jednání o vypořádání připomínek). 
Odůvodnění: Z hlediska komplexního legislativního řešení zdravotně 
sociálního pomezí je žádoucí do zákona o zdravotních službách výslovně 
zakotvit také zdravotní péči hospicovou. Tu je možno potřebným 
pacientům poskytovat jak ve vlastním sociálním prostředí pacienta, tak i 
jako péči lůžkovou. 
Tato připomínka je zásadní. 

MSP § 50a odst. 1 a 
5 a  

Zatímco v § 50a odst. 1 považujeme explicitní formulaci, že jsou 
zdravotní služby v ošetřovatelských domovech poskytovány na základě 

Akceptováno  
Ošetřovatelskými domovy budou moci 
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§ 79 odst. 1 
písm. h) 

„oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle § 10 zákona o 
zdravotních službách“, za nadbytečnou, neboť považujeme za zbytečné 
tím zatěžovat definici ošetřovatelského domova, naopak v § 50a odst. 5 a 
§ 79 odst. 1 písm. h) považujeme za nezbytné doplnit, že nově 
navrhovanou službu ošetřovatelský domov může poskytovat pouze 
držitel shora uvedeného oprávnění a že je tudíž toto oprávnění taktéž 
podmínkou registrace dané služby. 
Z toho důvodu požadujeme: 

 z § 50a odst. 1 vypustit slova „na základě oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle § 10 zákona o zdravotních službách“; 

 na konci § 50a odst. 5 tečku nahradit čárkou a doplnit závěrečnou část 
ustanovení ve znění např.: „pokud je zároveň držitelem oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb podle § 10 zákona o zdravotních 
službách“; 

 na konci návětí § 79 odst. 1 písm. h) doplnit např. slova „oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb podle § 10 zákona o zdravotních 
službách a“. 
Tato připomínka je zásadní. 

být na základě připomínek z MPŘ pouze 
poskytovatelé následné nebo 
dlouhodobé lůžkové zdravotní péče. 
§50a bude přeformulován, nicméně 
podmínka mít oprávnění podle § 10 
zákona o zdravotních službách bude 
uvedena v § 50a odst. 1, neboť je nutné 
jasně odlišit tuto péči od péče podle 
§ 36, kde není nutné oprávnění podle 
zákona o zdravotních službách.  
Také § 79 bude přeformulován a bude 
zde doplněna podmínka mít oprávnění 
podle § 10 zákona o zdravotních 
službách. 

§ 50a odst. 3 a) Máme za to, že užití slova „osoba“ není bez dalšího upřesnění 
dostatečně určité, pročež před něj doporučujeme vložit adjektivum 
„ošetřovaná“. 

b) Není zřejmé, z jakého důvodu volí předkladatel v případě „právních 
předpisů upravujících činnosti zdravotnických pracovníků“ množné 
číslo, když v příslušné poznámce pod čarou cituje právě jednu vyhlášku. 
Doporučujeme proto buď uvést předmětná slova do jednotného čísla, 
anebo doplnit do poznámky pod čarou další relevantní předpis či 
předpisy. 

c) Taktéž není zřejmé, za jakým účelem musí každý jeden zdravotní 
výkon poskytnutý v ošetřovatelském domově přesahovat 30 minut, když 
jistě ne u všech výkonů je třeba, aby trvaly déle než půl hodiny. Jelikož 
je podle všeho smyslem tohoto ustanovení odlišení od ošetřovatelské 
péče, již lze podle § 36 zákona o sociálních službách poskytovat i bez 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních 
službách, požadujeme nahradit slovo „přesahuje“ slovy „může 

Akceptováno 
 
Text opraven. 
 
Akceptováno 
 
 
Text upraven 
 
 
Akceptováno jinak 
Text bude upraven tak, že časový rozsah 
„alespoň“ jednoho poskytnutého 
zdravotního výkonu přesahuje 30 minut. 
U této péče lze očekávat poskytování 
komplexu zdravotní péče.  
. 
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přesahovat“, protože tato formulace přináší kýžené odlišení, aniž by 
zároveň stanovovala nadbytečné a nehospodárné pravidlo, že zdravotní 
výkon poskytnutý v ošetřovatelském domově musí trvat za všech 
okolností déle než 30 minut. 

Tato připomínka je zásadní. 

MZE § 36 Ve výčtu ošetřovatelských výkonů v § 36 požadujeme doplnit „podávání 
léčivých přípravků, včetně per os“. 
Odůvodnění: Nikdo nezpochybňuje praxi, kdy ve zdravotnických 
zařízeních podává léky sestra (např. z důvodu kontraindikací). 
Považujeme za nanejvýš vhodné, aby tomu tak bylo i v ošetřovatelských 
domovech. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Předkládaný zákon ukládá podávání 
léčivých přípravků všeobecně a není 
žádoucí vyjmenovávat jednotlivé 
varianty podávání léků. 
V případě odbornosti 923 je zahrnuto v 
jednotlivých paušálních výkonech, u 
kterých je očekáváno, že se personál 
bude klientovi/pacientovi věnovat 
komplexně na základě indikace lékaře, 
což zahrnuje také podávání léků per os. 

Obecně 
 

Požadujeme, aby zařízení typu ošetřovatelského domova v případě, že 
splní všechny zákonné podmínky a bude zařazeno do krajské sítě 
sociálních služeb, mělo garantováno, že s ním zdravotní pojišťovny 
uzavřou smlouvu na plný předpokládaný rozsah poskytované zdravotní 
péče. 
Odůvodnění: Zajištění smlouvy s pojišťovnou je velký problém i pro 
stávající domácí hospicovou péči s podstatně nižšími objemy hrazených 
výkonů. V případě že kontraktace služeb nebude garantována, může to 
ohrozit životaschopnost celého navrženého projektu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Poskytovatelé nově navrhované 
pobytové služby ošetřovatelský domov 
budou poskytovateli zdravotních služeb, 
proto není důvod, proč by měli mít 
stanoveny rozdílné podmínky, než jiní 
poskytovatelé a zvýhodnění pomocí 
kontraktační povinnosti. 
Kontraktační povinnost narušuje volnost 
smluvní politiky zdravotních pojišťoven, 
která je ze zákona povinna pro své 
pojištěnce zajistit místní a časovou 
dostupnost zdravotních služeb. 
Již nyní je zde řada pacientů, kterým by 
se této služby mělo dostat, přičemž 
zdravotní pojišťovny jsou povinny 
zajišťovat dostupnost zdravotních 
služeb, tedy i ošetřovatelské péče, pro 
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své pojištěnce, proto od nich lze 
očekávat, že tuto službu pro své 
pojištěnce zajistí. Zavedení kontraktační 
povinnosti pro zdravotní pojišťovny je z 
jejich pohledu velmi problémové, neboť 
nemají šanci ovlivnit kvalitu 
poskytovaných služeb, neboť nemohou 
poskytovatele žádajícího o smlouvu 
odmítnout a preferovat například jiného, 
který ve stejné oblasti zajistí tyto služby 
lépe. 
Každý účastník výběrového řízení musí 
být schopen obhájit, že tuto službu 
poskytovat chce a je schopen ji 
poskytnout. V tomto ohledu je možno 
využít pomoci krajů, které jim mohou 
poskytnout metodickou podporu při 
plánování rozšíření poskytovaných 
služeb o nově navrhovanou službu, ať už 
se to týká výběrového řízení a uzavření 
smlouvy se zdravotní pojišťovnou, nebo 
získání registrace sociální služby. 

Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a legislativu 
 
 
 
 

§ 36 odst. 1 V bodě 8, nové znění § 36, navrhuji do výčtu zařízení sociálních služeb, 
které mohou bez oprávnění podle zákona o zdravotních službách 
poskytovat v § 36 vyjmenované zdravotní služby, zařadit i azylové 
domy.  
Azylové domy jsou pobytová sociální služba pro osoby v nepříznivé 
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (§ 57 novelizovaného zákona). 
Dle § 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, se ubytování v azylových 
domech poskytuje na dobu zpravidla nepřesahující jeden rok. Lze 
předpokládat, že v této době může vyvstat potřeba zdravotního ošetření 
klientů, které současně nebude mít natolik zásadní charakter, aby se 
kvůli němu museli přesunovat do ošetřovatelského domova, a bude 
zvládnutelné v rozsahu předvídaném novým zněním § 36. Pokud budou 

Vysvětleno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V § 36 stanovuje rozsah a hrazení 
zdravotní péče o osoby, které mají vždy 
sníženou soběstačnost a to z různých 
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zaměstnanci azylového domu mít odbornou způsobilost zákonem 
požadovanou, nevidím důvod, proč by azylový dům nemohl uzavřít 
zvláštní smlouvu se zdravotní pojišťovnou a poskytovat klientům 
ošetřovatelskou péči. 
Vycházím z toho, že pokud se tomu lze vyhnout, není vhodné klienty 
sociálních služeb nutit k přesunu z jednoho zařízení do druhého jen 
proto, že jedno z nich nemůže dle zákona poskytovat služby, které klient 
potřebuje. To by bylo obzvlášť problematické v případě, kdy by 
v azylovém domě byla ubytována celá rodina, a pouze jeden z jejich 
příslušníků by vyžadoval ošetřovatelské služby. Navrhovaná úprava 
neumožňuje, aby se zdraví rodinní příslušníci mohli s 
nemocným klientem azylového domu přesunout do domu 
ošetřovatelského. Řešením je umožnit azylovým domům ošetřovatelské 
služby poskytovat. Dále je třeba uvážit, že může nastat situace, v níž 
ošetřovatelské domy nebudou mít dostatečnou kapacitu na pokrytí 
potřeb všech osob vyžadujících jejich služby. V tom případě by jim 
mohlo odlehčit, pokud by ošetřovatelské služby mohli být poskytovány i 
v azylových domech. 
Kromě toho je poněkud nejasné vymezení sociálních služeb, kde budou 
moci být poskytovány zdravotnické služby bez příslušné registrace. 
Podle současného znění § 36 odst. 1 zákona o sociálních službách se 
jedná o služby: 
c) týdenní stacionáře,  
d) domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
e) domovy pro seniory, 
f) domovy se zvláštním režimem, 
Důvodová zpráva i zpráva RIA jakož i samotný návrh a jeho úplné znění 
jsou však poněkud rozporné ohledně záměru nového návrhu. Zatímco 
důvodová zpráva na str. 5 a také samotný návrh a plné znění mluví o 
službách podle § 34 odst. 1 písm. c) – g), tj. včetně nově zřizovaných 
ošetřovatelských domů, ve zprávě RIA se na str. 11, 13, 17 a 18 mluví o 
službách podle písm. d) – f), tj. bez ošetřovatelských domů a také bez 
týdenních stacionářů. Podobně jsou definovány i zařízení, která si 
mohou registrovat službu ošetřovatelský dům v § 50a odst. 5. Tento 
rozpor je tedy nutné odstranit. 

důvodů (věk, zdravotní postižení, 
chronické duševní onemocnění) a 
zároveň jejich situace vyžaduje 
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 
Klienti azylových domů mohou 
vzhledem k tomu, že jsou soběstační, 
využívat zdravotní služby ve 
zdravotnických zařízeních. 
 
 
Ošetřovatelským domovem budou 
pouze zdravotnická zařízení 
k poskytování následné nebo 
dlouhodobé lůžkové péče. Pobytová 
zařízení sociálních služeb dle § 34 odst. 
1 písm. c)až f) budou moci v případě 
zájmu poskytovat zdravotní péči dle 
§ 10ZoZS v odbornosti 923. 
 
Péče o osoby umístěné v azylovém 
domě může být zajištěna 
prostřednictvím odbornosti 925, která je 
obdobně jako odbornost 913 vždy 
indikována registrujícím praktickým 
lékařem, nebo ošetřujícím lékařem na 
dobu maximálně 14 dnů po ukončení 
hospitalizace. Rozsah i obsah výkonů 
odborností 913 a 925 se téměř neliší. Je 
proto jednodušší zajistit péči 
prostřednictvím odbornosti 925, než 
zajišťovat vlastní personál, který je pro 
poskytování péče prostřednictvím 
odbornosti 913 podmínkou. 
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Nové znění § 36, odst. 1, první věty tedy navrhuji následující: 
„Osobám, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních 
služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až g) a písm. i) lze bez 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních 
službách poskytovat ošetřovatelskou péči především prostřednictvím 
zaměstnanců těchto zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických 
povoláních19) na základě indikace lékaře v oboru všeobecné praktické 
lékařství, u něhož je osoba registrována, nebo jiným ošetřujícím 
lékařem.“ 
Dále požaduji vyjasnit, v jakých sociálních službách bude moci být 
uvedená ošetřovatelská péče poskytována. 
Tato připomínka je zásadní. 

§ 50a odst. 5 
písm. a) 

V souvislosti s předchozí připomínkou navrhuji mezi zařízení sociálních 
služeb, kterým může být vydána registrace pro poskytování služby 
ošetřovatelský dům, zařadit i azylové domy. Není důvod, aby azylové 
domy byly vyloučeny z poskytování služby ošetřovatelský dům, pokud o 
to projeví zájem a splní podmínky. Tím by bylo možné předejít 
případnému nucenému přesunu některých nemocných klientů azylových 
domů do ošetřovatelských domů, a současně odlehčit možným 
kapacitním problémům systému ošetřovatelských domů. 
Navrhuji tedy následující znění § 50a odst. 5: 

„(5) Službu ošetřovatelský domov může poskytovat pouze 
a) poskytovatel sociálních služeb, kterému bylo vydáno rozhodnutí o 
registraci k poskytování sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb 
uvedených v § 34 odst. 1 písm. d), e), až  f) nebo f)i), nebo   
Rovněž v souvislosti s předchozí připomínkou požaduji vyjasnit, 
která zařízení si mohou nechat registrovat sociální službu 
ošetřovatelský dům. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Ošetřovatelským domovem budou 
pouze zdravotnická zařízení 
k poskytování následné nebo 
dlouhodobé lůžkové péče. 
Tato zařízení v  největší míře 
hospitalizují pacienty, kteří potřebují 
zdravotní a sociální služby zároveň a 
nejvíce pociťují nedostatek volných 
kapacit v pobytových sociálních 
službách. Mohou se pak u nich 
nejvíce vyskytovat tzv. sociální 
hospitalizace, prostřednictvím 
kterých jsou odčerpávány prostředky 
z veřejného zdravotního pojištění na 
úhradu sociálních služeb. 
Předpokládá se, že zejména ta 
zařízení, která již nyní provozují tzv. 
sociální lůžka, si zařídí registraci 
Ošetřovatelského domova, protože 
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už mají s poskytováním sociálních 
služeb zkušenost. V souvislosti 
s registrací sociální služby budou 
muset naplnit standardy kvality 
sociálních služeb a podstatně zlepšit 
zejména sociální práci s klienty a 
péči o jejich sociální pohodu. 
Péče o osoby umístěné v azylovém 
domě může být zajištěna 
prostřednictvím odbornosti 925, 
která je obdobně jako odbornost 913 
vždy indikována registrujícím 
praktickým lékařem, nebo 
ošetřujícím lékařem na dobu 
maximálně 14 dnů po ukončení 
hospitalizace. Rozsah i obsah výkonů 
odborností 913 a 925 se téměř neliší. 
Je proto jednodušší zajistit péči 
prostřednictvím odbornosti 925, než 
zajišťovat vlastní personál, který je 
pro poskytování péče 
prostřednictvím odbornosti 913 
podmínkou. Pro poskytování péče 
prostřednictvím nově navrhované 
odbornosti 923 je potřeba získat 
oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb a navíc projít výběrovým 
řízením a podmínkou úhrady za takto 
poskytovanou péči je také uzavření 
smlouvy se ZP. 

§ 91 odst. 4 Je jasné, že se zrušením stávající úpravy poskytování sociálních služeb 
v zdravotnických zařízeních podle § 52 zákona o sociálních službách 
musí být zrušeny i jakékoliv odkazy a zmínky o této úpravě ve zbytku 

Akceptováno jinak  
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zákona. To však neznamená, že nemohou být věcně zachovány některé 
postupy, které s danou úpravou souvisí. Pokud např. podle § 91 odst. 4 
nemuseli klienti sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních 
předkládat před uzavřením smlouvy o poskytování pobytové služby 
posudek o svém zdravotním stavu, poněvadž ten mohl být posouzen 
přímo v samotném zdravotnickém zařízení, není důvod nezavést stejnou 
úpravu i pro ošetřovatelské domy, které budou zařízením zdravotních 
služeb a budou tedy rovněž schopny posoudit zdravotní stav budoucího 
klienta. Není tedy důvod, aby si klienti museli zařizovat a hradit 
zdravotní posudek jinde. 
 
Požaduji proto ustanovení upravit následovně: 
 
(4) Osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové 
služby předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího 
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství 
o zdravotním stavu, nejde-li o poskytování sociálních služeb ve 
zdravotnickém zařízení podle § 52 v ošetřovatelském domě podle § 
50a.  
Tato připomínka je zásadní. 

Upraveno jinak 
(4) Osoba je povinna před uzavřením 
smlouvy o poskytnutí pobytové služby 
předložit poskytovateli sociálních služeb 
posudek registrujícího poskytovatele 
zdravotních služeb v oboru všeobecné 
praktické lékařství o zdravotním stavu 
nebo jiného ošetřujícího lékaře, jde-li 
o ošetřovatelský domov. 
 

Financování Podle návrhu má být jedním z jeho přínosů i dostatečné a stabilní 
financování společných sociálních a zdravotních služeb 
v ošetřovatelských domech. Návrh však k tomuto pouze uvádí, že 
financování poskytování zdravotních služeb v ošetřovatelských domech 
z veřejného zdravotního pojištění bude probíhat skrze výběrová řízení se 
zdravotními pojišťovnami s tím, že tyto nebudou mít povinnost 
s poskytovateli uzavřít smlouvu. Není přitom jasné, proč byla zvolena 
tato konstrukce, kterou navíc sám předkladatel vnímá v závěrečné 
zprávě RIA jako riziko, a to dokonce největší.  
Současný systém financování péče všeobecné sestry v sociálních 
službách podle § 17a zákona o všeobecném zdravotním pojištění 
předpokládá, že pokud poskytovatel sociálních služeb prokáže, že 
ošetřovatelská péče bude poskytována odborně způsobilými 
zdravotnickými pracovníky, uzavře s ním zdravotní pojišťovna na 
požádání smlouvu o hrazení této péče, která je zařazena mezi hrazené 

Vysvětleno 
Provozovatel ošetřovatelského domova 
bude mj. poskytovatelem zdravotních 
služeb a nelze pro něj požadovat jiné 
podmínky, než jaké mají ostatní 
poskytovatelé zdravotních služeb. 
Každý poskytovatel zdravotních služeb, 
který získá oprávnění k poskytování 
podle zákona o zdravotních službách, 
podstupuje riziko, že s ním zdravotní 
pojišťovna neuzavře smlouvu na druh 
péče, ke kterému získal oprávnění. 
Vycházíme z předpokladu, že zdravotní 
pojišťovny budou dodržovat svou 
povinnost zajistit svým pojištěncům 
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služby zvláštní ambulantní péče podle § 22 písm. e) zákona o 
všeobecném zdravotním pojištění. Ve zprávě RIA není přitom nijak 
uvedeno, že by se předpokládalo masové zřizování ošetřovatelských 
domů nad rámec současných společenských potřeb, a tudíž by bylo rolí 
zdravotních pojišťoven, aby výběrem mezi poskytovateli tyto služby 
fakticky regulovaly, což by nemělo být ani jejich úlohou, neboť tyto 
kapacity by stejně jako u jiných sociálních služeb mohl regulovat kraj 
svým plánováním. Pokud tedy ošetřovatelské domy splní kvalitativní 
podmínky pro zdravotní péči, není důvod jim odepřít její financování 
z veřejného zdravotního pojištění. Nastavení systému tak jinak 
významně ohrožuje jeho finanční udržitelnost a tím i řešení celého 
problému, neboť nedostatečně financovaná péče v ošetřovatelských 
domech bude nadále dopadat na bedra jejich klientů. 
Požaduji proto zavést pro zdravotní služby poskytované 
v ošetřovatelských domech stejný způsob povinného financování 
z veřejného zdravotního pojištění jako u služeb všeobecné zdravotní 
sestry v sociálních službách. 
Tato připomínka je zásadní. 

požadované a potřebné druhy a formy 
péče. Pokud přitom budou více 
spolupracovat s kraji, tím lépe. 
Plánování sociálních služeb se týká 
registrovaných sociálních služeb nikoli 
služeb zdravotních.  
MZ nemá zájem na jakémkoli 
rozšiřování zdravotních služeb, které lze 
poskytovat bez oprávnění. To vede 
k rozvolňování systému, k degradaci 
odborné péče a v neposlední řadě to 
neumožňuje důslednou kontrolu kvality 
zdravotních služeb. 

VOP Obecně 
 

Nekompletnost návrhu 
Cílem nové právní úpravy je dle předkládací zprávy zajištění 
komplexního systému pomoci, kterým se umožní návazné poskytování 
zdravotní a sociální péče optimálně na jednom místě, se zárukou 
dostupnosti, kvality a bezpečnosti. Návrh zákona v předkládané podobě 
podle mého názoru není s to tento cíl naplnit, a to ze dvou důvodů. 
Zaprvé, navržené změny v oblasti sociálního zabezpečení a služeb 
neprovází návrh odpovídajících změn v oblasti služeb zdravotních. 
Návrh, který by takové změny obsahoval, dosud nepředložilo 
Ministerstvo zdravotnictví. Nyní předložený návrh tedy vlastně není 
možné vyhodnotit, když není například zřejmé, jakým způsobem 
a v jaké výši bude v novém typu služby hrazena zdravotní péče (zda 
bude poskytovatelům vyplácena paušální částka za tzv. lůžkoden, či zda 
jim budou i nadále hrazeny jednotlivé úkony, jako je tomu dosud 
u pobytových sociálních služeb, a jak budou případně výkony sestry 
v ošetřovatelském domově stanoveny). Pro posouzení změn je rovněž 
nezbytné vědět, jakou smluvní volnost a možnost regulace úhrady 

Vysvětleno 
 
Jsme si vědomi, že návrh není 
komplexní, ale lze jej považovat za 
první krok k nápravě systému 
poskytování zdravotních a sociálních 
služeb. 
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zákonodárce přizná zdravotním pojišťovnám. Není zřejmé ani to, jaké 
budou personální, věcné a technické požadavky na poskytovatele služby 
ošetřovatelský domov. 
Předkladatel nepostupuje cestou návrhu zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s úpravou zdravotních a sociálních služeb, tedy tzv. 
změnového zákona, jehož spolupředkladatelem by bylo Ministerstvo 
zdravotnictví. Ještě při osobním jednání v červnu 2016 mě ministryně 
práce a sociálních věcí informovala, že se změnový zákon připravuje. 
Změna plánu, bez vysvětlení, vzbuzuje obavy, že resorty při chystání 
změn nespolupracují. 
Zadruhé, návrh neobsahuje žádnou garanci dostupnosti zdravotně-
sociální služby, resp. spíše se jeví, že dostupnost pomoci lidem, kteří ji 
potřebují, se ještě sníží. Podle návrhu bude jen na poskytovatelích, zda 
se rozhodnou poskytovat službu ošetřovatelský domov. Jejich motivace 
se bude jistě odvíjet od administrativních nároků a finanční udržitelnosti, 
což jsou aspekty v návrhu neřešené (jak výše uvádím). Bez nové 
registrace však budou muset stávající poskytovatelé sociálních služeb 
rozsah ošetřovatelské péče poskytované prostřednictvím svých 
zaměstnanců omezit (do míry stanovené § 36 zákona č. 108/2006 Sb. 
v navrhovaném znění), což ohrozí ty uživatele, kteří jí potřebují více. 
Z návrhu ani neplyne, že by dostupnost nové služby měly zajistit kraje 
a zdravotní pojišťovny. Konečně, návrh poskytnutí pomoci negarantuje 
ani skrze konkretizaci práv uživatele služby a tomu odpovídajících 
povinností poskytovatele. Nedostupnost služby může vést ke 
zhoršení oproti stávajícímu stavu.  
Současný stav právní úpravy v žádném případě nepovažuji za vyhovující 
(sama jsem jeho zlepšení doporučila dotčeným resortům v návaznosti 
na zjištění ze systematických návštěv domovů pro seniory a domovů se 
zvláštním režimem). Domnívám se však, že je nutné do něj zasahovat ku 
prospěchu věci, což předložený návrh negarantuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

§ 36 Omezení zdravotní péče poskytované v domovech pro seniory, 
domovech se zvláštním režimem a domovech pro osoby se zdravotním 
postižením 
Pokud poskytovatel sociálních služeb nebude mít registraci pro službu 

Vysvětleno 
 
Chceme, aby poskytovatelé v 
ošetřovatelských domovech měli 
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ošetřovatelský domov, bude poskytování zdravotní služby umožňovat 
§ 36 zákona č. 108/2006 Sb., nicméně oproti současnému stavu se 
navrhují změny k horšímu. 
Dle navrhovaného znění tohoto ustanovení bude možné poskytovat 
ošetřovatelskou péči prostřednictvím zaměstnanců zařízení pouze 
na základě indikace lékaře a pouze v omezeném okruhu činností sestry. 
Mezi úkony, které by sestra v těchto zařízeních nebyla oprávněna 
provádět, patří např. polohování, úkony související s prevencí 
malnutrice, prevencí pádů, vyhodnocování psychického stavu klienta 
s duševní poruchou či systematické sledování bolesti. Všechny tyto 
činnosti přitom považuji v péči o klienty v domovech sociálních služeb 
za zásadní1. Lze předpokládat, že pokud by klient potřeboval v těchto 
oblastech péči, byl by převezen do zdravotnického zařízení, což je 
v přímém rozporu se zamýšleným cílem navrhovatele. Druhá možnost, 
tedy ponechání klienta v zařízení sociálních služeb bez poskytnutí 
odpovídající péče, by pak znamenala porušení jeho práv a v krajním 
případě také špatné zacházení. 
Upozorňuji dále na to, že zatímco nyní zákon v § 36 stanoví, 
že „ošetřovatelská a rehabilitační péče je těmto osobám poskytována 
především prostřednictvím zaměstnanců zařízení“, navrhované znění 
uvádí, že ošetřovatelskou péči poskytovat „lze“. 
S ohledem na výše uvedené se domnívám, že by přijetím předložených 
změn mohlo dojít ke snížení standardu zdravotní péče poskytované 
v domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem a domovech 
se zvláštním režimem, jejichž provozovatelé si novou službu 
nezaregistrují. Navrhuji tedy, aby byl návrh upraven do podoby, která 
zajistí odpovídající zdravotní péči také klientům těchto zařízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

umožněno poskytovat jak péči v 
odbornosti 913, tak v odbornosti 923. 
Lze totiž předpokládat, že stav pacientů 
se může v čase měnit, a proto nelze 
možnost poskytovat zdravotní péči zúžit 
pouze na jednu variantu. 
Vzhledem k této proměnlivosti 
zdravotního stavu byly také odbornosti 
913 a 923 konstruovány tak, aby mohly 
reagovat na aktuální zdravotní potřebu 
pacienta. 
Nově bude upraveno, že 
Ošetřovatelským domovem budou moci 
být pouze zdravotnická zařízení 
k poskytování následné nebo 
dlouhodobé lůžkové péče. Pobytová 
zařízení sociálních služeb dle § 34 odst. 
1 písm. c)až f) budou moci v případě 
zájmu poskytovat zdravotní péči dle 
§ 10ZoZS v odbornosti 923. 
 

ÚV ČR – RVV 
 
 
 

Obecně  Požadujeme, aby zařízení typu ošetřovatelského domu v případě, kdy 
splní všechny zákonné podmínky a bude zařazeno do krajské sítě 
sociálních služeb, mělo garantováno, že s ním zdravotní pojišťovny 
uzavřou smlouvu na plný předpokládaný rozsah poskytované zdravotní 

Vysvětleno 
 
Poskytovatelé nově navrhované 
pobytové služby ošetřovatelský domov 

                                                            
1 Viz souhrnná zpráva z návštěv domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem z roku 2015. Dostupná z: 
http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Socialni_sluzby/2015_Zprava_domovy_pro_seniory.pdf  
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péče (což nevylučuje podmínku nutnosti výběrového řízení). Garance se 
má týkat nejen existujících zařízení sociálních služeb a zdravotnických 
zařízení, ale rovněž i nově vzniklých ošetřovatelských domů. 
Odůvodnění: 
V návaznosti na demografické trendy a znalosti o zdravotní situaci 
seniorů je žádoucí vznik ošetřovatelských domovů jak ve stávajících 
pobytových zařízeních sociální péče a zdravotnických zařízeních, tak 
jako zcela nově vzniklé kapacity v oblasti sociální nebo zdravotní. 
Největším rizikem pro tento typ služeb je, když při vysoké náročnosti na 
věcné a personální vybavení a nutnosti splnění všech zákonných 
podmínek daných sociálními i zdravotnickými předpisy nemají zajištěnu 
smlouvu se zdravotními pojišťovnami. 
Tato připomínka je zásadní. 

budou poskytovateli zdravotních služeb, 
proto není důvod, proč by měli mít 
stanoveny rozdílné podmínky, než jiní 
poskytovatelé a zvýhodnění pomocí 
kontraktační povinnosti. 
Kontraktační povinnost narušuje volnost 
smluvní politiky zdravotních pojišťoven, 
která je ze zákona povinna pro své 
pojištěnce zajistit místní a časovou 
dostupnost zdravotních služeb. 
Již nyní je zde řada pacientů, kterým by 
se této služby mělo dostat, přičemž 
zdravotní pojišťovny jsou povinny 
zajišťovat dostupnost zdravotních 
služeb, tedy i ošetřovatelské péče, pro 
své pojištěnce, proto od nich lze 
očekávat, že tuto službu pro své 
pojištěnce zajistí. Zavedení kontraktační 
povinnosti pro zdravotní pojišťovny je z 
jejich pohledu velmi problémové, neboť 
nemají šanci ovlivnit kvalitu 
poskytovaných služeb, neboť nemohou 
poskytovatele žádajícího o smlouvu 
odmítnout a preferovat například jiného, 
který ve stejné oblasti zajistí tyto služby 
lépe. 
Každý účastník výběrového řízení musí 
být schopen obhájit, že tuto službu 
poskytovat chce a je schopen ji 
poskytnout. V tomto ohledu je možno 
využít pomoci krajů, které jim mohou 
poskytnout metodickou podporu při 
plánování rozšíření poskytovaných 
služeb o nově navrhovanou službu, ať už 
se to týká výběrového řízení a uzavření 
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smlouvy se zdravotní pojišťovnou, nebo 
získání registrace sociální služby. 

§ 36 Požadujeme v § 36 odst. 1 za slova „podávání léčivých přípravků“ vložit 
slova „, včetně per os“. 
Odůvodnění: 
Podávání léků je výkon, který je velmi neochotně hrazen ze zdravotního 
pojištění, případně není hrazen vůbec s odkazem na to, že si pacienti 
(klienti) berou léky doma sami. Pokud je však člověk v institucionální 
péči, léky mohou podávat pouze pracovníci s odbornou způsobilostí a za 
správné podávání léků nese odpovědnost dané zařízení. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Předkládaný zákon ukládá podávání 
léčivých přípravků všeobecně a není 
žádoucí vyjmenovávat jednotlivé 
varianty podávání léků. 
V případě odbornosti 923 je zahrnuto v 
jednotlivých paušálních výkonech, u 
kterých je očekáváno, že se personál 
bude klientovi/pacientovi věnovat 
komplexně na základě indikace lékaře, 
což zahrnuje také podávání léků per os. 

Hlavní město Praha K bodu 5 
(§ 23 odst. 3) 
 

Navrhujeme slova „se text „, 52“ zrušuje“ nahradit slovy „se číslo „52“ 
nahrazuje textem „50a““. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že navrhujeme zavést ošetřovatelské domovy jako 
samostatný druh sociální služby nezávislý na jiných druzích sociálních a 
zdravotních služeb, je podle našeho názoru nutné doplnit do § 23 odkaz 
na § 50a upravující ošetřovatelské domovy. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Upraveno 
V § 23 odst. 3 se číslo „52“ 
nahrazuje textem „50a“. 
 
 

K bodu 8 
(§ 36) 
 

Navrhujeme v prvním odstavci první větě slova „§ 34 odst. 1 písm. c) až 
g)“ nahradit slovy „§ 34 odst. 1 písm. c) až f)“. 
Odůvodnění: 
Ošetřovatelské domovy, které jsou uvedeny pod písmenem g) jsou 
řešeny samostatně v § 50a.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – ROZPOR 
Tato připomínka jde proti myšlence 
novely. Cílem novely je, aby 
klienti/pacienti nebyli při změně 
zdravotního stavu přesunování z jedné 
instituce do druhé a aby bylo zajištěno, 
že jedna instituce bude schopna se 
postarat jak o pacienty s nižší potřebou 
ošetřovatelské péče, tak i o pacienty s 
vyšší potřebou ošetřovatelské péče a 
pacient tak by byl hospitalizován pouze 
v krajním případě při akutní změně 
zdravotního stavu. Jakékoli přesuny 
klientů realizované proto, že 
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poskytovatel není schopen poskytnout 
odpovídající zdravotní  a sociální služby 
pacientům/klientům nesmírně škodí. 
Proto je žádoucí, aby i ošetřovatelské 
domovy měly možnost zajištění 
ošetřovatelské péče prostřednictvím 
odbornosti 913. 

K bodu 8 
§ 36 
 

Navrhujeme v prvním odstavci druhou větu nahradit větou: „Zdravotní 
péče se poskytuje podle individuálního ošetřovatelského plánu a na 
základě indikace lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož 
je osoba registrována, nebo jiným ošetřujícím lékařem, a to v rozsahu 
činností všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí podle právních 
předpisů upravujících činnosti zdravotnických pracovníků65).“ a doplnit 
poznámku pod čarou č. 65, která zní: „65) Vyhláška č. 55/2011 Sb., o 
činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, 
ve znění pozdějších předpisů.“. 
Odůvodnění: 
Podle našeho názoru není nutné vyjmenovávat úkony všeobecné sestry, 
neboť ty jsou vymezeny ve vyhlášce č. 55/2011 Sb. 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno - ROZPOR 
Musí být jasně vymezen rozsah činností 
odbornosti 913, u které má pojišťovna 
kontraktační povinnost. Pouhý odkaz na 
vyhlášku je nedostačující. 
Vymezení činností sestry, které lze 
poskytovat bez oprávnění bylo do §36 
takto doslovně uvedeno proto, že bylo 
velmi obtížné najít jiný vhodný způsob, 
jak odlišit péči poskytovanou bez 
oprávnění od té, která bude poskytována 
s oprávněním. Víme, že zákonem jsou 
vymezeny činnosti sestry, které může 
poskytovat, ale na toto se nelze odvolat 
v případě poskytování péče bez 
oprávnění. Výčet výkonů má upozornit 
nejen na to, že vykonávání odborné péče 
bez oprávnění má své přesné hranice, ale 
hlavně na to, že MZ nemá v plánu 
jakkoli tyto hranice překračovat. Bylo 
by to nesystémové, zmatečné a 
v neposlední řadě i neuctivé k profesi 
všeobecné sestry.   
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K bodu 9 
§50a 

Navrhujeme odstavec 5 vypustit. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zavést ošetřovatelské domovy jako samostatný druh 
sociální služby nezávislý na jiných druzích sociálních a 
zdravotních služeb. Pokud by služba ošetřovatelské domovy byla 
podmíněna poskytováním jiného druhu sociální nebo zdravotní 
služby, mohlo by dojít k duplicitám z hlediska poskytování a 
financování služby. 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno - ROZPOR 
Lze ošetřit správně zacílenou kontrolní 
činností kraje, či jiného zřizovatele a 
zdravotní pojišťovny. 
Nelze zavést ošetřovatelské domovy 
jako samostatný druh sociální služby, 
tento poskytovatel bude kombinovat 
poskytování zdravotní a sociální péče, a 
to při dodržování požadavků 
stanovených zákony pro dané druhy 
služeb. 
 

K bodu 12 
§ 79 odst. 1 
písm. h)  
 

Navrhujeme vypustit. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zavést ošetřovatelské domovy jako samostatný druh 
sociální služby nezávislý na jiných druzích sociálních a zdravotních 
služeb. 
Tato připomínka je zásadní.  

Neakceptováno - ROZPOR 
Nelze zavést ošetřovatelské domovy 
jako samostatný druh sociální služby, 
tento poskytovatel bude kombinovat 
poskytování zdravotní a sociální péče, a 
to při dodržování požadavků 
stanovených zákony pro dané druhy 
služeb. 
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 
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 
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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 16 
§ 100a odst. 2 
 

Navrhujeme slova „se text „ 52,“ zrušuje“ nahradit slovy „se číslo „52“ 
nahrazuje textem „50a““. 
Odůvodnění: 
Navrhujeme zavést ošetřovatelské domovy jako samostatný druh 
sociální služby nezávislý na jiných druzích sociálních a zdravotních 
služeb. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  
Upraveno 
V § 100a odst. 2 se číslo „ 52“ nahrazuje 
textem „50a“. 
 

Nad rámec 
návrhu 
 

- v § 88 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o sociálních službách“), na konci písmene k) tečku nahradit 
středníkem a doplnit písmeno l), které zní: „l) oznámit krajskému 
úřadu příslušnému podle místa poskytování započetí poskytování 
zdravotních služeb v zařízeních sociálních služeb bez získání 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb.“; 
- na konci § 88 zákona o sociálních službách doplnit větu „Při 
poskytování zdravotních služeb je poskytovatel sociálních služeb 
povinen dodržovat povinnosti stanovené poskytovateli jiným 
právním předpisem67).“; poznámka pod čarou č. 67 zní: „67) § 45 
odst. 1 a odst. 2 písm. n), § 51 odst. 1 a § 53 odst. 1 zákona 
č. 372/2011 Sb.“; 

Neakceptováno - ROZPOR 
Zřizovatel má možnost s jednotlivými 
poskytovateli ze své pozice zjednat 
nápravu.  
Jako důležité vnímáme vzájemnou 
provázanost zdravotní a sociální 
legislativy v rámci zdravotní i sociální 
péče, kterou bude poskytovatel 
poskytovat. 
Oznamovací povinnost, jakož i 
povinnost řídit se příslušnými 
ustanoveními zákona č. 372/2011 Sb., je 
poskytovatelům sociálních služeb 
uložena zákonem. Není žádoucí dělat 
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- v § 107 odst. 2 zákona o sociálních službách na konci textu 
písmene j) doplnit slova „nebo l)“. 
Odůvodnění: 
Poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují zdravotní služby 
bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle § 11 odst. 2 
písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách  
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), 
mají povinnost vyplývající z § 11 odst. 8 zákona o zdravotních 
službách, tj. oznamovací povinnost vůči místně příslušnému 
krajskému úřadu. Tuto povinnost však neplní, neboť chybí 
propojení se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, a není stanovena žádná sankce. Podle 
našeho názoru krajský úřad nemá informace, která zařízení 
poskytují zdravotní služby bez oprávnění, a tudíž nemůže provádět 
kontrolní činnost v této oblasti; a pokud není stanovena sankce za 
porušení povinnosti, nelze tuto povinnost vymáhat. 
Tato připomínka je zásadní. 

duplicitní úpravu v zákoně č. 108/2006 
Sb. 

Zlínský kraj Obecně  V současné době jsou v rámci meziresortního připomínkového řízení 
vypořádávány dvě novely zákona o sociálních službách. Velká novela 
zákona o sociálních službách, čj. MPSV-2016/116274, má dle 
předkladatele nabýt účinnosti dnem 1. 9. 2017, druhá novela, čj. 
2016/190298, připravovaná v souvislosti s přijetím zákona o sociálním 
bydlení, má nabýt účinnosti dnem 1. 10. 2017. Nyní předložená novela 
zákona, zabývající se vznikem tzv. ošetřovatelských domovů, je již třetí 
v pořadí a má nabýt účinnosti dnem 1. 6. 2017. Má tedy předcházet 
oběma shora uvedeným novelám. Termín navržené účinnosti není 
s ohledem na nadcházející legislativní proces reálný. Považujeme za 
vhodné a správné předložit jen jednu novelu zákona o sociálních 
službách, zahrnout do ní všechny změnové úpravy a účinnost stanovit 
k 1. 1. 2018.  
Dále je třeba upozornit, že předložený návrh se shora uvedenými návrhy 
novel není kompatibilní, a to nejen po stránce formální, ale ani po 
stránce věcné.  Zejména velká novela zákona o sociálních službách 
předpokládá dle § 34 vznik zcela nových typů zařízení sociálních služeb, 

Neakceptováno - ROZPOR 
Hlavním důvodem, který vedl 
k separátnímu předložení je fakt, že 
spolupředkladatelem této úpravy je 
Ministerstvo zdravotnictví. K řešení této 
problematiky vznikla v březnu 2014 
Meziresortní pracovní skupina, která 
pracovala na řešení této specifické 
problematiky formou změnového 
zákona, nezávisle na přípravě rozsáhlejší 
novely zákona o sociálních službách. 
Novela týkající se tzv. „ošetřovatelských 
domovů“ bude upravena podle tzv. 
velké novely sociálních služeb, neboť ta 
již byla předložena vládě. 
 
 Vysvětleno - částečně akceptováno - 
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jejichž obsahovou náplň definuje v paragrafech následujících odlišně od 
dnes platného znění zákona. Jedná se zejména o zrušení domovů pro 
seniory i domovů se zvláštním režimem a naopak vznik tzv. domovů 
sociální péče, které budou v sobě oba zrušené typy ingerovat. Velká 
novela dále předpokládá poskytování sociálních služeb ve speciálních 
lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu (§52a). Nyní 
předkládaná novela a důvodová zpráva týkající se tzv. ošetřovatelských 
domovů novelizuje jen stávající platné znění zákona, aniž by reagovala 
na dříve navržené novelizace. Nereaguje na skutečnost, že legislativní i 
faktická úprava poskytování sociálních služeb se velkou novelou změní. 
To platí i o financování zdravotních služeb v zařízeních sociálních 
služeb dle § 36 zákona, které sice velká novela nemění, ale mění jej nyní 
předložený návrh novely.  
V této souvislosti je třeba připomenout Nález Ústavního soudu ČR ze 
dne 13. 12. 2016, čj.  Pl. ÚS 19/16, který zrušil v úhradové vyhlášce 
způsob financování odbornosti 913 – všeobecná sestra v sociálních 
službách. Tento návrh novelizace naopak, dle důvodové zprávy i dle 
závěrečné zprávy RIA, financování této odbornosti dle úhradové 
vyhlášky předpokládá. Navíc zavádí ještě i další odbornost 923, která má 
být také poskytována v zařízení sociálních služeb a také financována dle 
úhradové vyhlášky.  Ve vyhlášce č. 348/2016 Sb., která stanoví hodnotu 
bodu, výši úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017, 
tato odbornost není uvedena. Skutečnost, že se předpokládá u jedné 
odbornosti kontraktační povinnost zdravotní pojišťovny (913) a u druhé 
nikoliv (923) a zařízení sociálních služeb by měla soutěžit, nevyplývá 
ani z navrhovaného textu novely, ale jen z důvodové zprávy a z RIA. 
Navíc za situace zmiňované i shora uvedeným nálezem Ústavního 
soudu, kdy podle platných předpisů ve zdravotnictví zástupce 
poskytovatelů sociálních služeb nemá možnost se účastnit dohodovacího 
řízení o stanovení hodnoty bodu.  Má-li být ošetřovatelský domov 
zařízením sociálních služeb, pak kontraktační povinnost zdravotních 
pojišťoven k uzavření smlouvy by měla platit u obou odborností. 
V případě odbornosti 923 – (ošetřovatelská, léčebně rehabilitační a 
paliativní péče), by mohlo jít o platby výkonovým způsobem. Jinak by 
došlo k neodůvodněnému a nezákonnému přesouvání financování 

ROZPOR 
RIA byla upravena ve světle Nálezu 
Ústavního soudu ČR ze dne 13. 12. 
2016.  
Nová odbornost 923 již však nemá 
stejné postavení jako odbornost 913, 
bude se totiž jednat o poskytovatele 
zdravotních služeb, a bude tedy muset 
získat oprávnění. Kontraktační 
povinnost odbornosti 913 zůstává 
zachována. V případě odbornosti 923 
však zavedení kontraktační povinnosti 
není žádoucí. Kontraktační povinnost 
narušuje volnost smluvní politiky 
zdravotních pojišťoven, která je zároveň 
povinna pro své pojištěnce zajistit místní 
a časovou dostupnost služeb. 
Stanovisko Zlínského kraje:  
Nová odbornost 923 oficiálně ještě 
neexistuje. Skutečností zůstává, že 
klienti, kteří budou uvedených služeb 
využívat (zejména s PnP 3 a 4) 
v zařízení fakticky jsou a zdravotní 
službu jim je třeba poskytnout. Tito lidé 
jsou s ohledem na svůj zdravotní stav  ve 
velmi zranitelném postavení s minimální 
možností zajištění si  zdravotní služby 
někde jinde. Je jim  jedno v jakém 
režimu jim bude zdravotní služba 
poskytována, je třeba jim ji poskytnout. 
Musí být proto zachována kontraktační 
povinnost i u druhé odbornosti. Nelze 
požadovat na těchto klientech, aby si ji 
platili, pokud se zařízením pojišťovna 
neuzavře smlouvu nebo si sháněli jiné 
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zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění na poskytovatele 
sociálních služeb, případně jejich zřizovatele nebo zakladatele, event. 
dokonce na uživatele sociálních služeb. To by bylo v rozporu s ústavou a 
ústavním pořádkem. Nejde o žádný nadstandard.  Nelze přitom 
pominout nutnost velkých finančních nákladů na personální a technické 
vybavení pro získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb, které 
bude muset vynaložit poskytovatel sociálních služeb, bude-li chtít 
poskytovat i novou odbornost 923. Zpracovatel při přípravě této novely 
musí respektovat  závěry nálezu Ústavního soudu shora uvedeného a 
nalézt legální způsob financování zdravotních služeb v zařízení 
sociálních služeb a naopak. Nelze věc vyřešit v zákoně stanovením 
minut zdravotní péče a neřešit nijak úhradu fakticky poskytnuté 
zdravotní péče při překročení těchto minut.    
Tato připomínka je zásadní. 

zařízení. Pokud se týká péče paliativní, 
velká novela zákona o sociálních 
službách předpokládá řešení formou 
hospicové péče, Není zřejmé k dnešnímu 
dni, jak vypořádání k nově navrženému 
znění § 52a),které bylo s rozporem 
dopadlo a v čem by se lišilo od nové 
odbornosti 923. Na vypořádání 
připomínek dne 20. 2. bylo sděleno, že 
do vlády je  připraven  text odlišný od 
textu, který byl předložen k připomínkám 
a je aktuálně vypořádáván.  Dále bylo 
sděleno, že řešení, které bylo nakonec 
zvoleno je odlišné.  Nové znění nám však 
předloženo nebylo. Z těchto důvodů se 
nelze k textu, který bude předložen do 
vlády kvalifikovaně vyjádřit a 
připomínky vypořádat. Má li být 
skutečným cílem jen zajištění PnP pro 
léčebny dlouhodobě nemocných, pak 
toto bylo možno řešit jednodušším 
způsobem.     
 
 
 
 
 

 K bodu 8 a 9 
(§ 36, § 50a 
odst. 3) 
 

Časový rozsah poskytování zdravotních služeb určený minutami 
by neměl být stanoven v zákoně. Zákon by na tomto místě musel 
zároveň upravit režim a úhradu poskytování těchto služeb nad 
stanovené minuty.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno ROZPOR 
Minutový rozsah jednotlivých výkonů je 
stanoven Seznamem zdravotních 
výkonů. Zákonná úprava pouze 
stanovuje rámec, především pro 
indikující lékaře, který udává, jaký 
rozsah péče lze ještě předpokládat pro 
zajištění prostřednictvím odbornosti 913 
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a pro jaký rozsah péče je již potřeba 
zajistit péči odborností 923.  
Stanovisko Zlínského kraje: 
Vysvětlení lze akceptovat jen za 
předpokladu, pokud zpracovatel 
navrhne systémové řešení hrazení 
poskytování zdravotních služeb nad 
uvedené minuty. Klient není schopen 
shánět péči jinde.   
 
Nové systémové řešení, které ošetřuje 
hrazení zdravotních služeb nad uvedené 
minuty je právě odbornost 923. 

K bodu 9 
(§ 50a odst. 4)  

Požadujeme za stávající text doplnit věty, včetně poznámky pod 
čarou, v tomto znění:  
 „Za účelem zajištění věcného plnění při poskytování zdravotní péče 
uzavírají Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a ostatní 
zdravotní pojišťovny, zřízené podle jiného právního předpisu x), smlouvy 
s poskytovateli o poskytování a úhradě hrazených služeb. Příslušná 
zdravotní pojišťovna smlouvu uzavře, pokud o to poskytovatel sociálních 
služeb požádá.  
x) Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťovnách.“ 
Odůvodnění: 
Má-li být ošetřovatelský domov zařízením sociálních služeb, dodržet 
přísné materiální a technické podmínky pro registraci zdravotní služby a 
získat tuto registraci, pak musí mít jistotu, že smlouva s ním bude 
uzavřena.   
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Materiální a technické podmínky jsou 
nastaveny tak, aby je už současní 
poskytovatelé naplnili. Kontraktační 
povinnost není v případě péče 
poskytované odborností 923 žádoucí. 
Zasahovalo by se do smluvní politiky 
jednotlivých zdravotních pojišťoven, 
které jsou povinny pro své pojištěnce 
zajistit místní a časovou dostupnost 
služeb. 
Žádný jiný poskytovatel zdravotních 
služeb nemá zaručenu jistotu uzavření 
smlouvy se zdravotní pojišťovnou. 
Stanovisko Zlínského kraje: 
Klienti, kteří budou uvedených služeb 
využívat (zejména s PnP 3 a 4) 
v zařízení fakticky jsou a zdravotní 
službu jim je třeba poskytnout. Na rozdíl 
od ostatní populace, která si může 
zajišťovat poskytování zdravotních 
služeb kdekoliv, lidé v zařízeních 
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sociálních služeb nikoliv. Ti jsou 
s ohledem na svůj zdravotní stav vázáni 
na zařízení, v němž žijí. Je jim  jedno, 
v jakém režimu jim bude zdravotní 
služba poskytována, je třeba jim ji 
poskytnout v zařízení. Musí být proto 
zachována kontraktační povinnost i u 
druhé odbornosti. Nelze požadovat na 
těchto klientech, aby si ji platili, pokud 
se zařízením pojišťovna neuzavře 
smlouvu nebo si sháněli jiné zařízení. 
 
Kontraktační povinnost na nově 
navrhovanou odbornost zavádět nelze, 
neboť by se jednalo o diskriminační 
ustanovení vůči ostatním 
poskytovatelům. 

Část třetí, 
čl. IV, 
Účinnost 

Z důvodů délky legislativního procesu a nutnosti kompatibility 
s předchozími předloženými novelami zákona o sociálních službách 
požadujeme účinnost dnem 1. 1. 2018. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Účinnost bude změněna na 1. 1. 2018. 

K § 91 odst. 1 
  
 
 

Navrhujeme text věty druhé v tomto znění: 
„Smlouva o poskytnutí sociální služby poskytované podle § 39 až 51, 57, 
58, 64, 67 a 68 musí být uzavřena v písemné formě.“ 

 
Odůvodnění: 
Zpracovatel navrhuje zrušit ustanovení § 52 zákona o sociálních 
službách, ale nepromítl tento návrh v celém textu zákona, je třeba jej 
zrušit na všech místech, kde se v současné době objevuje. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 

Olomoucký kraj Obecně Předložený návrh zavádí nový druh pobytové služby sociální péče, jejíž 
zavedení však lze považovat za nadbytečné a navíc matoucí. Nutno 
rovněž upozornit, že návrh nelze považovat ani za souladný s některými 
právními názory obsaženými v nálezu Ústavního soudu ČR z 13. 12. 
2016, č. j. Pl. ÚS 19/16. Lze vyslovit názor, že není potřeba zavedení 

Vysvětleno - částečně akceptováno 
RIA byla upravena ve světle Nálezu 
Ústavního soudu ČR ze dne 13. 12. 
2016.  
Nová odbornost 923 již však nemá 
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nového druhu sociální služby do právního řádu, dostačující by bylo 
upravit financování poskytování zdravotní péče v rámci stávající 
odbornosti 913.  
Z důvodové zprávy, resp. RIA, vyplývá, že má být zavedena nová 
odbornost „923 – ošetřovatelská péče u poskytovatele s oprávněním 
k poskytování zdravotních i sociálních služeb“. Za zásadní nedostatek 
předloženého návrhu je však nezbytné označit fakt,  
že neobsahuje změny zákona č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, bez nichž nelze dosáhnout popisovaného stavu. Jak Ústavní 
soud ve výše uvedeném nálezu judikoval, v případě poskytovatelů 
pobytových sociálních služeb jde (vždy) o specifický režim uzavírání 
zvláštních smluv (bod 52. nálezu). Není tak možné, aby uzavření 
smlouvy na poskytování ošetřovatelské péče (ani dle nové odbornosti 
923) byly uzavírány jiné smlouvy, než ty uvedené v § 17a zákona o 
veřejném zdravotním pojištění. Je tak třeba odmítnout tvrzení obsažené 
v RIA na str. 20, podle něhož pro uzavření smlouvy  
na odbornost 923 budou muset poskytovatelé podstoupit výběrové 
řízení. Jak vyplývá z uvedeného nálezu (zejména body 45., 49. a 52. 
nálezu) a ustanovení § 17a zákona  
o veřejném zdravotním pojištění, jedná se v případě poskytování 
ošetřovatelské péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních 
služeb vždy o péči, která podléhá specifickému režimu zvláštních smluv. 
Ustanovení § 17a zákona o veřejném zdravotním pojištění tak bude 
nezbytné vztáhnout rovněž na odbornost 923. 
Nutno rovněž upozornit, že nejsou dostatečně řešeny návaznosti na 
procesy plánování sociálních služeb, sítě sociálních služeb v krajích a 
dopady do oblasti financování sociálních služeb vzhledem k procesům 
nastavených v jednotlivých krajích. 
Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na konkrétní připomínky je 
níže předložený návrh nutno odmítnout jako celek. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

stejné postavení jako odbornost 913, 
bude se totiž jednat o poskytovatele 
zdravotních služeb, a bude tedy muset 
získat oprávnění. Kontraktační 
povinnost odbornosti 913 zůstává 
zachována. V případě odbornosti 923 
však zavedení kontraktační povinnosti 
není žádoucí. Kontraktační povinnost 
narušuje volnost smluvní politiky 
zdravotních pojišťoven, která je zároveň 
povinna pro své pojištěnce zajistit místní 
a časovou dostupnost služeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro tvorbu sítě bude platit stejný způsob 
vytváření sítě jako u jiných 
(pobytových) sociálních služeb. Síť se 
bude tvořit standartním způsobem dle 
zákona o sociálních službách - dle § 95 
písm. h) tohoto zákona určují síť 
sociálních služeb na svém území kraje, 
přičemž síť sociálních služeb je součástí 
střednědobých plánů rozvoje sociálních 
služeb, jež vznikají ve spolupráci 
s obcemi na území kraje, se zástupci 
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poskytovatelů sociálních služeb a 
zástupci osob, kterým jsou sociální 
služby poskytovány.  
 
 

Předkládací 
zpráva 

Nelze souhlasit s odůvodněním pro předložení navrhované právní 
úpravy – viz druhý a třetí odstavec Předkládací zprávy. Požadujeme 
podrobněji popsat, v čem spočívá potřeba řešit dlouhodobě neuspokojivě 
řešený problém lidí, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a 
současně i nepříznivé sociální situace potřebují poskytování zdravotních 
a sociálních služeb zároveň. Potřeby těchto osob již v současné době 
saturují stávající pobytové služby sociální péče – domovy pro seniory, 
domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, v nichž jsou těmto osobám poskytovány jak sociální tak 
zdravotní služby. To koneckonců naznačuje i návrh samotný, když 
oprávnění k poskytování nového druhu sociální služby váže na registraci 
uvedených druhů sociálních služeb (viz návrh § 50 odst. 5 písm. a) 
zákona o sociálních službách). Není tak zřejmé, proč je nezbytný vznik 
nového druhu sociální služby. 

Na str. 2 Předkládací zprávy nelze souhlasit s tvrzením, že návrh „také 
upřesňuje platnou právní úpravu (§ 36 zákona)“, když se nejedná o 
upřesnění, ale významnou změnu ustanovení § 36 zákona o sociálních 
službách. Předložený návrh rovněž nekoresponduje s tvrzením, že rozsah 
výkonů je stanoven prováděcím právním předpisem, když výčet úkonů 
je navrhováno vložit právě do zásadním způsobem změněného 
ustanovení § 36 zákona o sociálních službách. 

Tyto připomínky považujeme za zásadní. 

Akceptováno jinak 
 
Vzhledem k došlým připomínkám 
navrhujeme, aby ošetřovatelským 
domovem mohly být pouze 
poskytovatelé zdravotních služeb 
s oprávněním k poskytování zdravotních 
služeb v následné nebo dlouhodobé 
lůžkové péči. Současní poskytovatelé 
pobytových sociálních služeb si mohou 
požádat o poskytování zdravotní péče 
v rozsahu odbornosti 923 (dle §10 ZoZS 
s navazujícím výběrovým řízením na 
úhradu) 
Neakceptováno - ROZPOR 
Rozsah výkonů je skutečně obsahem 
prováděcího předpisu (zejména jde o 
časový rozsah těchto výkonů a o to v 
jaké frekvenci se provádějí), zatímco 
zákon provádí obecný výčet 
ošetřovatelské péče, kterou lze bez 
oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb poskytovat, a kterou má 
povinnost uhradit zdravotní pojišťovna. 
Tímto se tato péče odlišuje od nově 
navrhované péče odbornosti 923, na 
kterou nebudou zdravotní pojišťovny 
mít kontraktační povinnost.  
Při poskytování péče v odbornosti 923 
nebudou všeobecné sestry svázány 
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časem ani počtem vykázaných výkonů.  
Služby v rámci odbornosti 923 budou 
poskytovány jako komplex činností. 
Prováděné výkony jsou agregované, 
tzn., že budou v rámci denní platby 
hrazeny v závislosti na potřebách a 
kategorii klienta, aniž by činnosti sestry 
byly jakkoli omezovány (klient se 
zařazuje do kategorie podle toho, jakou 
míru péče aktuálně potřebuje). 

K čl. I bodu 8 Navrhovanou změnu ustanovení § 36 zákona je třeba odmítnout. Nelze 
souhlasit se stanovením rozsahu ošetřovatelské péče v zákoně o 
sociálních službách. Podmínky musejí být stanoveny právními předpisy 
(v tomto případě podzákonnými) vydanými na základě zákona, kdy 
zákonné zmocnění k vydání právního předpisu zákon svěřuje 
Ministerstvu zdravotnictví. Lze rovněž upozornit na bod 35. výše 
uvedeného nálezu Ústavního soudu, podle kterého by takový postup 
bylo možno považovat za ústavně nekonformní, když úprava této oblasti 
byla svěřena do kompetence Ministerstva zdravotnictví. Nelze rovněž 
považovat za vhodné, aby ustanovení § 36 opakovalo formulace 
obsažené v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a 
podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění 
pozdějších předpisů, resp. aby uvedené ustanovení zákona o sociálních 
službách upravovalo to, co stanoví v § 11 odst. 2 (písm. b) zákona o 
zdravotních službách. Není ani zřejmé, zda vyjmenované výkony se mají 
vztahovat k odbornosti 913 či 923 – ve stávajícím znění nelze zastávat 
jiný názor, než že vyjmenované výkony bude nezbytné vztáhnout 
k oběma odbornostem (obecná formulace k poskytování ošetřovatelské 
péče; tomuto názoru rovněž odpovídá odst. 2, který výslovně odkazuje 
na zákon o veřejném zdravotním pojištění). Není rovněž zřejmé, proč 
dochází k omezení výkonů oproti stávající úpravě výkonů odbornosti 
913. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
V žádném případě nedochází k  omezení 
výkonů oproti stávající úpravě výkonů 
odbornosti 913. Péče v odbornosti 913 
byla, s ohledem na to, že pro tuto péči je 
stanovena kontraktační povinnost, v § 
36 podrobněji specifikována, tak, aby 
mohla být od péče poskytované nově 
navrhovanou odborností 923 odlišena. 
§ 36 se týká pouze péče poskytované 
odborností 913. 
Vymezení činností sestry, které lze 
poskytovat bez oprávnění bylo do §36 
takto doslovně uvedeno proto, že bylo 
velmi obtížné najít jiný vhodný způsob, 
jak odlišit péči poskytovanou bez 
oprávnění od té, která bude poskytována 
s oprávněním. Víme, že zákonem jsou 
vymezeny činnosti sestry, které může 
poskytovat, ale na toto se nelze odvolat 
v případě poskytování péče bez 
oprávnění. Výčet výkonů má upozornit 
nejen na to, že vykonávání odborné péče 
bez oprávnění má své přesné hranice, ale 
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hlavně na to, že MZ nemá v plánu 
jakkoli tyto hranice překračovat. Bylo 
by to nesystémové, zmatečné a 
v neposlední řadě i neuctivé k profesi 
všeobecné sestry.   

§ 50a odst. 1 Lze konstatovat, že nový druh sociální služby fakticky žádnou novinku 
nepřináší, pouze parafrázuje důvody (nepříznivé sociální situace) pro 
poskytnutí pobytové sociální služby, které však již jsou uvedeny u 
sociálních služeb podle § 48, 49 a 50 zákona o sociálních službách. 
Rovněž odkaz na poskytování zdravotních služeb podle § 10 zákona o 
zdravotních službách nedefinuje žádný nový způsob poskytování 
zdravotních služeb. Tyto bude možno poskytovat, i když nebude tato 
zmínka v ustanovení uvedena.  

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Nový druh sociální služby umožňuje 
osobám v něm umístěným poskytovat 
komplexní zdravotní a sociální služby 
současně.  
Vzhledem k došlým připomínkám 
navrhujeme, aby ošetřovatelským 
domovem mohly být pouze 
poskytovatelé zdravotních služeb 
s oprávněním k poskytování zdravotních 
služeb v následné nebo dlouhodobé 
lůžkové péči. Současní poskytovatelé 
pobytových sociálních služeb si mohou 
požádat o poskytování zdravotní péče 
v rozsahu odbornosti 923 (dle §10 ZoZS 
s navazujícím výběrovým řízením na 
úhradu) 
 

§ 50a odst. 3 Obdobně jako odst. 1 nepřináší toto ustanovení nic nového, pouze 
odkazuje na právní předpisy z oblasti poskytování zdravotních služeb. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Odstavec 3 stanovuje rozsah a rámec 
péče poskytované odborností 923. 

§ 50a odst. 4 Opětovně upozorňujeme, že uvedený odkaz na zákon o veřejném 
zdravotní pojištění je potřeba vztáhnout toliko na ustanovení § 17a 
tohoto zákona. Podrobněji viz odůvodnění připomínky k návrhu jako 
celku. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Kontraktační povinnost odbornosti 913 
zůstává zachována. V případě 
odbornosti 923 však zavedení 
kontraktační povinnosti není žádoucí. 
Kontraktační povinnost narušuje volnost 
smluvní politiky zdravotních pojišťoven, 
která je zároveň povinna pro své 
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pojištěnce zajistit místní a časovou 
dostupnost služeb. 
Vymezení činností sestry, které lze 
poskytovat bez oprávnění bylo do §36 
takto doslovně uvedeno proto, že bylo 
velmi obtížné najít jiný vhodný způsob, 
jak odlišit péči poskytovanou bez 
oprávnění od té, která bude poskytována 
s oprávněním. Víme, že zákonem jsou 
vymezeny činnosti sestry, které může 
poskytovat, ale na toto se nelze odvolat 
v případě poskytování péče bez 
oprávnění. Výčet výkonů má upozornit 
nejen na to, že vykonávání odborné péče 
bez oprávnění má své přesné hranice, ale 
hlavně na to, že MZ nemá v plánu 
jakkoli tyto hranice překračovat. Bylo 
by to nesystémové, zmatečné a 
v neposlední řadě i neuctivé k profesi 
všeobecné sestry.   

§ 50a odst. 5 Nesystémová a matoucí je vazba možnosti poskytovat uvedenou službu 
pouze v případě, že již má poskytovatel registrované uvedené sociální 
služby. Tato podmínka konvenuje s připomínkou, že potřeby těchto 
osob, jimž mají být služby ošetřovatelského domova poskytovány, již 
v současné době saturují stávající pobytové služby sociální péče – 
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby 
se zdravotním postižením na již registrované sociální služby. Rovněž 
není zřejmé, proč je možnost registrace sociální služby vázána na 
registraci dlouhodobé lůžkové péče podle zákona  
o zdravotních službách, když tato péče nebude poskytována (tedy 
lůžková péče) a poskytovatel bude poskytovat péči podle § 10 zákona o 
zdravotních službách.  

Subjekt, který už má oprávnění  k poskytování následné nebo 
dlouhodobé (zdravotní) lůžkové péče, bude také muset požádat o další 
 oprávnění k poskytování zdravotních služeb, a to ve vlastním sociálním 

Akceptováno jinak - ROZPOR 
Nově navrhujeme, aby ošetřovatelským 
domovem mohly být pouze 
poskytovatelé zdravotních služeb 
s oprávněním k poskytování zdravotních 
služeb v následné nebo dlouhodobé 
lůžkové péči. Současní poskytovatelé 
pobytových sociálních služeb si mohou 
požádat o poskytování zdravotní péče 
v rozsahu odbornosti 923 (dle §10 ZoZS 
s navazujícím výběrovým řízením na 
úhradu) 
Skutečnost, že jde o poskytovatele 
dlouhodobé nebo následné péče 
neznamená, že má oprávnění na 
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prostředí. Tyto služby ve vlastním sociálním prostředí však vyžadují 
méně přísné podmínky (personální a věcné), než služby lůžkové 
zdravotní péče. Není tedy zřejmé, proč má o toto oprávnění žádat. 

Tato připomínka je zásadní. 

jakoukoliv jinou péči. Podle zákona č. 
372/2011 Sb. musí oprávnění obsahovat 
mj. formu a druh zdravotní péče – v 
uvedeném případě se zejména forma 
zdravotní péče liší. 
Tento poskytovatel tedy musí žádat o 
nové oprávnění, jelikož se jedná o nově 
vzniklou službu. 

Obecná část 
DZ – bod A 

Požadujeme specifikovat, jaké potřeby sociální či zdravotní nejsou ve 
stávajících zařízeních naplňovány tak, že je nezbytné do právního řádu 
zavádět nový druh sociální služby, jímž má být tato situace vyřešena. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Toto téma není předmětem obecné části 
důvodové zprávy a je řešeno v RIA. 

Obecná část 
DZ – bod E 

Považujeme za nezbytné specifikovat, jakým způsobem uvedený návrh 
provádí některá ustanovení Úmluvy o právech osob  
se zdravotním postižením. Zejména není jasné, jak provádí tento návrh 
čl. 19 Úmluvy. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Odkaz na Úmluvu čl. 19 bude z textu 
odstraněn. 

Zvláštní část 
DZ – bod 10 

Není pravdou, že poskytovatelé sociální služby podle § 52 zákona o 
sociálních službách nemohou v současné době žádat (a získat) dotaci ze 
státního rozpočtu (MPSV). 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 

RIA 
Bod 2 

Z návrhu ani RIA není zřejmé, čím má přispět uvedený návrh k zajištění 
„koordinovaného systému“. Jak již bylo uvedeno, celý návrh stávající 
systém naopak znepřehledňuje a je matoucí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Jelikož je ošetřovatelský domov prvním 
poskytovatelem kombinujícím zdravotní 
a sociální péči, která mu bude zároveň 
hrazena, nepovažujeme jeho vznik za 
matoucí. 
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RIA 
Bod 3.1 

Dopady na veřejné rozpočty je třeba označit za velmi hrubé odhady. 
Považujeme za nezbytné, aby byly tyto odhady upřesněny, bylo zřejmé, 
z čeho vychází a jaké jsou předpokládány dopady do státního rozpočtu, 
ale zejména na rozpočty krajů a obcí. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Stanovení dopadu na systém veřejného 
zdravotního pojištění je problematické, 
neboť nově navrhovaná péče bude 
vznikat u poskytovatelů, kteří již 
v současné době péči poskytují, a půjde 
ve značné části případů o pouhou 
transformaci části péče poskytované již 
v současné době. 

RIA 
Bod 3.4 

Zmíněna není administrativní zátěž vyplývající z rozšíření okruhu 
subjektů, které mohou získat dotaci od krajů z účelově vázané dotace 
poskytnuté kraji na základě ustanovení § 101a zákona o sociálních 
službách. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Bude doplněno 

RIA 
Bod 3.5 

Opět je zmíněno, že návrh směřuje ke koordinovanému poskytování 
potřebné zdravotní i sociální péče, přičemž není zřejmé, jak tohoto stavu 
bude dosaženo. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Jelikož je ošetřovatelský domov prvním 
poskytovatelem kombinujícím zdravotní 
a sociální péči, která mu bude zároveň 
hrazena, nepovažujeme jeho vznik za 
matoucí. 
Návrh je prvním krokem k řešení situace 
a nemá ambice nabídnout komplexní 
řešení. 

RIA 
Bod 1.3 
(str. 8, text 
druhého 
odstavce) 

Považujeme za nezbytné akcentovat nález Ústavního soudu ČR z 13. 12. 
2016, č. j. Pl. ÚS 19/16. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
RIA byla upravena ve světle rozhodnutí 
ÚS ze dne 13. 12. 2016. 
Rozhodnutí ÚS se nově navrhované 
odbornosti 923 netýká, neboť se v jejím 
případě jedná o poskytovatele 
zdravotních služeb, proto se na ně 
úhradová vyhláška bude vztahovat. 
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RIA 
Bod 1.5 
(str. 12, text 
třetího 
odstavce) 

Není zřejmé, proč by mělo být žádoucí, aby poskytovatel zdravotních 
služeb, který má oprávnění k poskytování následné a/nebo dlouhodobé 
lůžkové péče, mohl poskytovat ve svém zařízení sociální službu, která 
má pobytový charakter, když tento poskytovatel zdravotních služeb 
nemůže současně poskytovat tyto služby lůžkové péče, když v daném 
případě může poskytovat pouze zdravotní služby podle § 10 zákona  
o zdravotních službách. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Toto řešení vychází z praxe 
poskytovatelů zdravotních a sociálních 
služeb. Jedná se o zásadní problematiku, 
která byla vyhlášena jako vládní priorita. 
Pokud by byla zdravotní péče 
koncipována jako lůžková bylo by pro 
poskytovatele sociálních služeb naplnění 
standardů a požadavků obtížně splnitelé. 
Je žádoucí, aby osoby, které jsou 
umístěny v pobytovém zařízení 
sociálních služeb, dostávaly takovou 
zdravotní péči a v takovém rozsahu, jak 
to vyžaduje jejich zdravotní stav. 
Zdravotní stav těchto osob lůžkovou 
zdravotní péči nevyžaduje. 

RIA 
Bod 2 
(str. 18, text 
druhého 
odstavce) 

Uvádí se, že součástí získání oprávnění k poskytování sociálních služeb 
je i dodržení personálních standardů sociálních služeb, které budou 
uvedeny v prováděcím právním předpise k zákonu  
o sociálních službách. Nutno upozornit, že se zmocňovacím 
ustanovením k vydání takového prováděcího právního předpisu počítá až 
tzv. systémová novela zákona  
o sociálních službách (viz body 99 a 192 čl. I návrhu systémové novely 
zákona  
o sociálních službách), jejíž účinnost má být pozdější. Popsaného stavu 
tak nelze v této podobě návrhu dosáhnout. 

Tato připomínka je zásadní. 

 Vysvětleno 
 
Zmocňovací ustanovení k vydání 
prováděcího právního předpisu 
k dodržování personálních standardů  je 
opravdu obsaženo v tzv. systémové 
novele zákona o sociálních službách, u 
které se navrhuje účinnost od 1. 1. 2018.  
Na základě připomínek se mění i 
účinnost novely týkající se tzv. 
„ošetřovatelských domovů“, a to také od 
1. 1. 2018, tzn. pro ošetřovatelské 
domovy budou od stejného data platit 
personální standardy jako pro ostatní 
zařízení sociálních služeb, tj. konkrétně 
od 1. 1. 2020. 

Královehradecký kraj Obecně k 
návrhu 

Nerozumíme důvodům vyčlenění zvláštní služby „ošetřovatelský 
domov“. Z předloženého návrhu je zřejmé, že nově zavádí poskytování 

Vysvětleno 
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zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb dle § 34 odst. 1 písm. d) až 
f) zákona o sociálních službách na základě oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb a dále ukládá možnost poskytovatelům zdravotních 
služeb s uděleným oprávněním k poskytování následné nebo dlouhodobé 
lůžkové péče poskytovat pobytové sociální služby, a to na rozdíl od 
stávající úpravy uvedené v § 52 ZSS jako plnohodnotný registrovaný 
poskytovatel sociálních služeb. Navržená úprava nekoordinuje postup 
výběru poskytovatele zdravotní služby a služby sociální. 
 
Navrhujeme tedy vypustit navrhovaný § 50a Ošetřovatelské domy, 
upravit § 36 a podmínky poskytování služeb dle § 52 ZSS. 
Dle našeho názoru by postačila úprava, která by zahrnovala 
rozšíření § 36 ZSS, upravující způsob poskytování „rozšíření 
ošetřovatelské péče“, která by byla zajišťována poskytovatelem 
sociálních služeb, který získal oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb. Poskytování této péče by mohlo být zajišťováno v zařízeních dle 
§ 34 písm. d) až f) ZSS a ve zdravotnických zařízeních dle § 52.  
 
Navrhujeme také umožnění rozšířené ošetřovatelské péče (tzv. 
externě) v zařízeních sociálních služeb prostřednictvím 
poskytovatele zdravotních služeb s oprávněním k poskytování 
zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí klienta (home 
care).  
Možnost zajištění zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta 
(home care) v pobytové sociální službě dle §§ 48, 49, 50, by umožnila 
zajistit rozšířenou ošetřovatelskou péči u stávajících uživatelů služeb, 
které nebudou registrovány jako poskytovatel zdravotní péče a umožnilo 
těmto klientům dožít v pobytové sociální službě bez nutnosti přesunu            
do jiného zařízení. Tento postup by byl vhodný především pro malá 
zařízení, kde není účelné registrovat se jako poskytovatel zdravotní péče.  
 
Dále navrhujeme zrovnoprávnění služby „sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče“ dle § 52 na 
úroveň zařízení sociálních služeb s plnou povinností při registraci 
poskytovatele sociálních služeb. Tím pádem dojde  ke zrovnoprávnění 

Připomínky směřující proti smyslu námi 
navržené úpravy. 
 
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 
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. 
 
Ostatní poskytovatelé pobytových 
sociálních služeb mají možnost získat 
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poskytovatelů sociálních služeb a sociální služby poskytované dle § 52 
ZSS při financování sociálních služeb.  
 
Zvláštní úpravu ošetřovatelských domů považujeme za nadbytečnou 
administrativní zátěž pro poskytovatele sociálních služeb a pro systém 
registrací sociálních služeb. Dle našeho názoru v navrhované úpravě 
dochází k regulaci zdravotní péče prostřednictvím zákona o sociálních 
službách. V praxi tak dochází ke dvojí regulaci, registrací 
ošetřovatelského domu a registrací zdravotní služby. Námi 
navrhovanou úpravou dojde ke zmírnění dopadu na systém 
registrací sociálních služeb. Nebude nezbytné zařízení sociálních 
služeb dle  § 34 odst. 1 písm. d) až f) registrovat 2x.  
 
Pokud by zákon umožnil registrovat se k poskytování zdravotních služeb 
zařízením dle § 34 odst. 1 písm. d) až f), umožní tato úprava pružnější 
využití kapacit pobytových služeb sociální péče se zohledněním aktuální 
potřeby zdravotní péče klienta zařízení. Dle našeho názoru tak lze 
snadněji zajistit komplexní systém pomoci, kterým se umožní návazné 
poskytování zdravotní a sociální péče optimálně na jednom místě, se 
zárukou dostupnosti, kvality a bezpečnosti.  
Dojde k pružnějšímu poskytování rozšířené ošetřovatelské péče, než je 
navrženo v předložené nové úpravě. Rozšířená ošetřovatelská péče by 
mohla být poskytována v zařízení dle § 34 odst. 1 písm. d) až f) 
v průběhu času rozdílnému počtu klientů, což v navrhované úpravě bude 
svázáno kapacitou ošetřovatelského domu.  
 
Pro účely plánování kapacit lůžek s ošetřovatelskou péčí bude možné 
využít skutečnost, zda má daný poskytovatel sociálních služeb (§ 48, 49, 
50 a 52) oprávnění k poskytování zdravotní péče. 
Tato připomínka je zásadní. 

oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb, přičemž není nutné, aby si 
registrovali novou sociální službu kromě 
té, kterou již mají. 

§ 34 odst. 1 V § 34 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní: 
 „g) Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních,“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Připomínky směřující proti smyslu námi 
navržené úpravy. 
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Nové znění 
§ 36 

§ 36 
 

(1) Osobám, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních 
sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až g) lze bez 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních 
službách poskytovat ošetřovatelskou péči především prostřednictvím 
zaměstnanců těchto zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických 
povoláních19) na základě indikace lékaře v oboru všeobecné praktické 
lékařství, u něhož je osoba registrována, nebo jiným ošetřujícím 
lékařem. Ošetřovatelská péče podle věty první může v rozsahu výkonů 
stanoveném právním předpisem upravujícím seznam zdravotních 
výkonů20)zahrnovat nanejvýš vyšetření zdravotního stavu přístrojovou 
technikou, odběry a orientační vyšetření biologického materiálu, 
sledování a orientační hodnocení fyziologických funkcí, edukaci 
v aplikaci inzulínu, podávání léčivých přípravků, infuzní terapie, 
kyslíkové nebo inhalační terapie, péči o močové katetry, ošetřování ran a 
kožních lézí přístrojovou technikou, ošetřování stomií, zavádění 
nazogastrické sondy a administrativní činnosti sestry spojené se 
zavedením nebo ukončením ošetřovatelské péče. Časový rozsah 
poskytnutých zdravotních služeb nepřesahuje u ošetřované osoby 180 
minut denně, přičemž časový rozsah jednoho poskytnutého zdravotního 
výkonu, s výjimkou zdravotního výkonu zavedení nebo ukončení 
odborné zdravotní péče, nepřesahuje 30 minut. 

 
(2) Osobám, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních 
sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až g) lze poskytovat 
zdravotní služby prostřednictvím poskytovatele s uděleným oprávněním 
pro poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí 
klienta (podle § 10 zákona o zdravotních službách). 
 
(3) Na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve vlastním 
sociálním prostředí klienta (podle § 10 zákona o zdravotních službách) 
se v zařízeních sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až g) 
poskytují zdravotní služby, a to ošetřovatelská péče, léčebně 

Vysvětleno 
 
Připomínky směřující proti smyslu námi 
navržené úpravy. 
 
Na základě několikaleté práce 
mezirezortní pracovní skupiny, zástupců 
jednotlivých poskytovatelů, pojišťoven 
atd. bylo toto řešení navrženo jako 
konsensuální. 
Ačkoliv vítáme další podněty, jsme 
přesvědčeni, že námi navrhovaná úprava 
je řešením pro tzv. zdravotně-sociální 
pomezí. Na jiných návrzích nebyla 
odborníky nalezena shoda. 
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rehabilitační péče nebo paliativní péče. 
 
(4) Zdravotní péče podle odstavce 3 se poskytuje podle individuálního 
ošetřovatelského plánu a na základě indikace lékaře v oboru všeobecné 
praktické lékařství, u něhož je osoba registrována, nebo jiným 
ošetřujícím lékařem, a to v rozsahu činností všeobecné sestry a 
všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí podle právních 
předpisů upravujících činnosti zdravotnických pracovníků66), 
přičemž časový rozsah jednoho poskytnutého zdravotního výkonu u 
ošetřované osoby přesahuje 30 minut. 
 
(5) Ošetřovatelská péče podle odstavce 1 se hradí z veřejného 
zdravotního pojištění na základě zvláštní smlouvy uzavřené podle 
zákona o veřejném zdravotním pojištění65). 
 
(6) Zdravotní péče podle odstavců 2 a 4 se hradí za podmínek 
stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění. 

 
_____________________ 

19) Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu 
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních), ve znění pozdějších předpisů. 
20) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních 
výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. 
65) § 17a zákona č. 48/1997 Sb. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

§ 52 
název 

Navrhujeme úpravu názvu § 52: 
 Nadpis § 52 zní:  
„Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Připomínky směřující proti smyslu námi 
navržené úpravy. 
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§ 52 odst. 1 Navrhujeme nové znění § 52 odst. 1: 
(1) Ve zdravotnických zařízeních s uděleným oprávněním k poskytování 
následné nebo dlouhodobé lůžkové péče podle zákona o zdravotních 
službách se osobám, které z důvodu dlouhodobého onemocnění nebo 
zdravotního postižení, které si vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby, poskytují pobytové sociální služby.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Připomínky směřující proti smyslu námi 
navržené úpravy. 
 

§ 79 V § 79 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje 
se písmeno h), které zní: 
„h) u sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních 
(§ 52) udělení oprávnění k poskytování následné nebo dlouhodobé 
lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách.“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Připomínky směřující proti smyslu námi 
navržené úpravy. 
 

§ 84 odst. 5 Navrhujeme zrušit § 84 odst. 5. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
§ 84 odst. 5 se návrhem zrušuje. 

Jihomoravský kraj Obecně  Návrh zákona dle důvodové zprávy i dle závěrečné zprávy z hodnocení 
dopadů regulace (RIA) předpokládá financování odbornosti 913 – 
všeobecná sestra v sociálních službách dle úhradové vyhlášky, přičemž 
Nálezem Ústavního soudu ČR ze dne 13.12.2016, sp.zn. PL.ÚS 19/16 
byl v úhradové vyhlášce způsob financování této odbornosti zrušen. 
Návrh zákona navíc zavádí ještě další odbornost 923, která má být také 
poskytována v zařízení sociálních služeb a také financována dle 
úhradové vyhlášky. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno - akceptováno částečně 
 
RIA byla upravena ve světle rozhodnutí 
ÚS ze dne 13. 12. 2016. 
Rozhodnutí ÚS se nově navrhované 
odbornosti 923 netýká, neboť se v jejím 
případě jedná o poskytovatele 
zdravotních služeb, proto se na ně 
úhradová vyhláška bude vztahovat. 
V případě odbornosti 913 se bude 
postupovat jako dosud, neboť 
rozhodnutím soudu se fakticky nic 
nemění. Úhrady odbornosti 913 se 
budou i nadále řídit analogicky 
úhradami stanovenými zvláštní 
ambulantní péči.  
Viz. také rozhodnutí nejvyššího soudu, 
které bylo vydáno dne 28. 4. 2016 – 
rozsudek sp. zn. 23 Cdo 1988/2014. 
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Obecně  Velký problém činí fakt, že zdravotní pojišťovny nemají kontraktační 
povinnost k uzavření tzv. zvláštní smlouvy (§17a zákona č. 
48/1997Sb.) jako je tomu u odbornosti 913. Tato povinnost nevyplývá 
ani z navrhovaného textu novely, ale jen ze závěrečné zprávy RIA, 
v případě tedy, že si poskytovatelé zaregistrují odbornost 923, budou 
muset soutěžit. Pokud mají zdravotní pojišťovny opravdový zájem 
rozšířit financování komplexní zdravotně sociální péče, doporučujeme, 
aby úprava kontraktační povinnosti u nové odbornosti 923 
v ošetřovatelských domech byla stejná jako u odbornosti 913. Pokud 
nebude platit kontraktační povinnost u obou odborností, bude docházet 
k přesouvání financování zdravotních služeb z veřejného zdravotního 
pojištění na poskytovatele sociálních služeb, či zřizovatele nebo klienta. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Poskytovatelé nově navrhované 
pobytové služby ošetřovatelský domov 
budou poskytovateli zdravotních služeb, 
proto není důvod, proč by měli mít 
stanoveny rozdílné podmínky, než jiní 
poskytovatelé a zvýhodnění pomocí 
kontraktační povinnosti. 
Kontraktační povinnost narušuje volnost 
smluvní politiky zdravotních pojišťoven, 
která je ze zákona povinna pro své 
pojištěnce zajistit místní a časovou 
dostupnost zdravotních služeb. 
Již nyní je zde řada pacientů, kterým by 
se této služby mělo dostat, přičemž 
zdravotní pojišťovny jsou povinny 
zajišťovat dostupnost zdravotních 
služeb, tedy i ošetřovatelské péče, pro 
své pojištěnce, proto od nich nelze 
očekávat, že tuto službu pro své 
pojištěnce nezajistí. Zavedení 
kontraktační povinnosti pro zdravotní 
pojišťovny je z jejich pohledu velmi 
problémové, neboť nemají šanci ovlivnit 
kvalitu poskytovaných služeb, neboť 
nemohou poskytovatele žádajícího o 
smlouvu odmítnout a preferovat 
například jiného, který ve stejné oblasti 
zajistí tyto služby lépe. 
Každý účastník výběrového řízení musí 
být schopen obhájit, že tuto službu 
poskytovat chce a je schopen ji 
poskytnout. V tomto ohledu je možno 
využít pomoci krajů, které jim mohou 
poskytnout metodickou podporu při 
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plánování rozšíření poskytovaných 
služeb o nově navrhovanou službu, ať už 
se to týká výběrového řízení a uzavření 
smlouvy se zdravotní pojišťovnou, nebo 
získání registrace sociální služby. 

Obecně Není řešeno, jak bude postupováno v situaci, kdy si např. domov se 
zvláštním režimem zaregistruje poskytování zdravotních služeb, ale 
neuspěje ve výběrovém řízení a nebude s ním uzavřena smlouva na 
financování odbornosti 923. Je neúnosné, aby kraje nadále hradili 
zdravotní péči z rozpočtu kraje z titulu zřizovatelských kompetencí, 
v situaci, kdy dochází k neustálému nárůstu platů zdravotnických 
pracovníků nesrovnatelně oproti ostatním profesím v přímé péči při 
poskytování sociálních služeb.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Poskytování ošetřovatelské péče 
prostřednictvím odbornosti 913, které je 
vázáno na kontraktační povinnost bude 
zachováno. V případě, že služba 
neuspěje ve výběrovém řízení na 
odbornost 923, bude i nadále moci 
poskytovat péči prostřednictvím 913. 
 

Obecně Současně s návrhem zákona měl být předložen i návrh úpravy 
souvisejících předpisů upravujících personální zabezpečení služby, 
mimo jiné i z toho důvodu, že účinnost je navrhována již od 1. 6. 2017 
a je tedy žádoucí, aby byly v souvislosti s tímto známy všechny potřebné 
skutečnosti. V závěrečné zprávě RIA se uvádí pouze návrh personálního 
standardu sociální služby, přičemž se předpokládá na 30 klientů 
v třísměnném provozu 11,4 pracovníků v sociálních službách 
a 1 sociální pracovník. Není však vymezen potřebný počet 
zdravotnických pracovníků. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno  
Celkový počet zdravotnických 
pracovníků nebude stanoven vyhláškou, 
ale bude se odvíjet od náročnosti péče 
poskytované pacientům/klientům 
poskytovatele. Nejedná se zde o 
lůžkovou zdravotní péči, pro kterou by 
se stanovovaly počty pracovníků na 
jednotlivá lůžka. Poskytovatel bude 
povinen mít k dispozici personál, který 
bude vyžadován popisem výkonu – 
sestra způsobilá k výkonu povolání bez 
odborného dohledu, sestra se 
specializovanou způsobilostí. Léčebně 
rehabilitační péči lze poskytovat 
v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 
55/2011 o činnostech zdravotnických 
pracovníků a jiných odbor. Pracovníků, 
prostřednictvím zdravotních sester. 
Pokud poskytovatel bude chtít 
poskytovat i péči léčebně rehabilitační, 
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k jejímuž poskytování je způsobilý 
pouze fyzioterapeut, bude mu umožněno 
tuto péči zajistit nasmlouváním nově 
vytvořených výkonů návštěvní služby 
fyzioterapeuta nebo zajištěním 
smluvního vztahu (dohoda, PP). Tato 
možnost bude zajištěna v Seznamu 
zdravotních výkonů. 
Zmocňovací ustanovení k vydání 
prováděcího právního předpisu 
k dodržování personálních standardů  je 
obsaženo v tzv. systémové novele 
zákona o sociálních službách, u které se 
navrhuje účinnost od 1. 1. 2018.   
Na základě připomínek se mění i 
účinnost novely týkající se tzv. 
„ošetřovatelských domovů“, a to také od 
1. 1. 2018, tzn. pro ošetřovatelské 
domovy budou od stejného data platit 
personální standardy jako pro ostatní 
zařízení sociálních služeb, tj. konkrétně 
od 1. 1. 2020. 

DZ 
Bod 10 

V Důvodové zprávě v bodu 10 je uvedeno, že podle stávajícího § 52 
zákona o sociálních službách nemá poskytovatel zdravotních služeb 
možnost zažádat o dotaci z MPSV, současná právní úprava umožňuje 
zažádat o dotaci dle § 101a zákona o sociálních službách na poskytování 
této sociální služby.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Bude opraveno 

Obecně Návrh zákona není v souladu s předloženou „velkou“ novelou zákona 
o sociálních službách s účinností od 1. 1. 2018, ve které se dle § 34 
předpokládá vznik zcela nové sociální služby. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Navrhovaná úprava bude upravena 
podle tzv. velké novely zákona o 
sociálních službách, která již byla 
předložena vládě. 
Na základě připomínek bude i u novely 
týkající se „ošetřovatelských domovů“ 
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navržena účinnost od 1. 1. 2018.  

Přechodné 
ustanovení 

Přechodné období 5 let, kdy mají vznikat ošetřovatelské domy 
a současně mohou být poskytovány služby podle §52, je příliš dlouhé. 
Možnost souběžného poskytování obou druhů služeb představuje 
zvýšené finanční zatížení zejména krajů a obcí. Uvedená převážně 
sociální služba odčerpá finanční prostředky ostatním poskytovatelům 
sociálních služeb.  
Zdravotně-sociální služby odpovídající vymezení služby 
ošetřovatelských domů jsou poskytovány již v současné době především 
domovy se zvláštním režimem, kterých máme v Jihomoravském kraji 35 
o celkové kapacitě 2 822 lůžek. Podobně i část kapacit služby osoby se 
zdravotním postižením splňuje podmínky nové služby. Předpokládáme, 
že i kapacity zdravotnických zařízení budou transformovány na 
ošetřovatelské domy. Předpoklad je, že v Jihomoravském kraji se jedná 
o více než 5 tisíc lůžek. Zcela zásadní se tak jeví otázka, jakou kapacitu 
budou zdravotní pojišťovny ochotny financovat. Bez stanovení pravidel 
pro zapojení finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění 
zavedením kontraktační povinnosti zdravotními pojišťovnami je po 
rozšíření sociálních služeb o služby ošetřovatelských domů zcela mimo 
možnosti kraje příp. obcí tyto služby financovat.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
V současné době je zajištěna zdravotní 
péče v zařízeních sociální služeb pomocí 
odbornosti 913 a 925. Tím, že vznikne 
nová odbornost 923, která shrnuje 
zdravotní péči do paušálů dle typu 
pacienta tak objem poskytované 
zdravotní péče naroste.  
Předpokládáme postupné zapojování 
poskytovatelů, nelze předpokládat, že se 
zvýšená zdravotní péče bude týkat všech 
uživatelů těchto služeb. 

Účinnost Požadujeme účinnost zákona k 1. 1. 2018 vzhledem k délce 
legislativního procesu a potřeby zajištění kompatibility s předchozími 
předloženými dvěma novelami zákona o sociálních službách včetně 
dalších navazujících povinností (např. síť sociálních služeb). 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Nově navrhována účinnost od 1. 1. 
2018. 

Obecně  Navrhujeme dopracování celého právního předpisu a zpřesnění všech 
dotčených oblastí, zejména způsob financování nové sociální služby, a 
dále dopracování souvisejících předpisů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně 
Financování je v nové sociální službě 
řešeno dostatečně a to díky nově vzniklé 
odbornosti 923. 
Související právní předpisy budou 
dopracovány. 

Jihočeský kraj Obecně 
 

V současné době jsou v rámci meziresortního připomínkového řízení 
vypořádávány dvě novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Hlavním důvodem, který vedl 
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Předkladatelem jsou navrhovány rovněž různé účinnosti těchto novel. 
Tzv. „velká novela“ zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, má 
dokonce různé účinnosti u jednotlivých nově navrhovaných ustanovení. 
Termín navržených účinností u dvou předkládaných novel není dle 
našeho názoru v rámci legislativního procesu reálný. Požadujeme, aby 
MPSV předložilo jednu novelu zákona o sociálních službách a do ní 
zahrnulo předpokládané znění jednotlivých ustanovení. Navrhovaná 
ustanovení jednotlivých novel si v řadě návrhů zcela odporují a není 
vůbec zřejmé, jaký cíl předkladatelé zamýšlí dosáhnout. V předloženém 
textu není reagováno na skutečnosti a záměry uváděné ve „velké novele“ 
zákona o sociálních službách, která bude nyní předložena vládě. 
 
V souvislosti s navrhovanými změnami obou předkládaných novel do 
zákona č. 108/2006 Sb., není vůbec reagováno na nález Ústavního soudu 
ČR, sp. zn. Pl. ÚS 19/16, který se přímo dotýká úhrad za indikovanou 
zdravotní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb, autorská 
odbornost 913. Žádáme v rámci těchto předkládaných změn i novelu 
zdravotnických předpisů, kterých se nález Ústavního soudu přímo 
dotýká. Předkladatelé této novely jsou obě ministerstva a je žádoucí tuto 
problematiku do návrhu změn zdravotní a sociální oblasti zahrnout. 
V oblasti úpravy zdravotní, zdravotně-sociální, není vůbec předkládána 
novela zdravotnických předpisů (zákon č. 48/1997 Sb., zákon č. 
372/2011 Sb.), tato skutečnost je dle našeho názoru nutná. Nelze 
výkladem důvodové zprávy a návrhem prováděcích vyhlášek 
Ministerstva zdravotnictví, jít nad rámec zákona č. 372/2011 Sb., ve 
vztahu zejména k § 10 tohoto zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

k separátnímu předložení je fakt, že 
spolupředkladatelem této úpravy je 
Ministerstvo zdravotnictví. K řešení této 
problematiky vznikla v březnu 2014 
Meziresortní pracovní skupina, která 
pracovala na řešení této specifické 
problematiky formou změnového 
zákona, nezávisle na přípravě rozsáhlejší 
novely zákona o sociálních službách. 
Navrhovaná úprava ošetřovatelských 
domovů však bude upravena podle tzv. 
velké novely zákona o sociálních 
službách, která již byla předložena 
vládě. 
Na základě připomínek bude i u novely 
týkající se „ošetřovatelských domovů“ 
navržena účinnost od 1. 1. 2018. 
RIA byla upravena ve světle rozhodnutí 
ÚS ze dne 13. 12. 2016. 
Rozhodnutí ÚS se nově navrhované 
odbornosti 923 netýká, neboť se v jejím 
případě jedná o poskytovatele 
zdravotních služeb, proto se na ně 
úhradová vyhláška bude vztahovat. 
V případě odbornosti 913 se bude 
postupovat jako dosud, neboť 
rozhodnutím soudu se fakticky nic 
nemění. Úhrady odbornosti 913 se 
budou i nadále řídit analogicky 
úhradami stanovenými zvláštní 
ambulantní péči.  
Viz. také rozhodnutí nejvyššího soudu, 
které bylo vydáno dne 28. 4. 2016 – 
rozsudek sp. zn. 23 Cdo 1988/2014. 
Vyjádření JčK k vypořádání připomínky: 
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Nesouhlasíme s vypořádáním této 
konkrétní připomínky, ani s vysvětlením, 
které je uvedeno. Meziresortní pracovní 
skupina – MZ, MPSV, která vznikla 
v roce 2014, neprojednávala tento návrh 
změn, který je nyní předložen do 
připomínkového řízení. Tato skupina 
nebyla s předloženými změnami 
seznámena. Nelze se tedy odvolávat na 
tuto pracovní skupinu. 
JčK obdržel po vypořádací poradě dne 
20.02.2017 ještě další písemný materiál, 
který je nazván „odůvodnění zrušení § 
52“ – s obsahem tohoto materiálu 
nesouhlasíme. Dle našeho názoru by 
bylo plně dostačující zrovnoprávnit 
v povinnostech poskytovatele služby dle 
§ 52 s ostatními poskytovateli sociálních 
služeb. Bylo by dosaženo stejného 
výsledku, který je nesrozumitelně a 
složitě uváděn v navrhované novele, 
které se týká toto připomínkové řízení. 
Zrušením § 52 nebude žádné řešení pro 
neočekávané, krátkodobé, přechodné 
situace, ve kterých se občan se 
zdravotním postižením ocitne, pokud je 
plánováno propuštění z lůžkového 
zdravotnického zařízení a není v daném 
čase a daném místě dostupná potřebná 
sociální služba. Nesouhlasíme 
s materiálem, který obsahuje kontrolní 
zjištění inspekce u poskytovatelů dle § 
52 ZSS. Tyto uváděné skutečnosti nemají 
přímou souvislosti, k cílům, které mají 
být dosaženy předkládanou novelou. 
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§ 23 odst. 3 Zásadně nesouhlasíme, aby se v § 23 odst. 3 navrhovaný § 52 ke zrušení, 
zrušil bez náhrady. V případě nezletilé osoby by nemohlo být 
postupováno dle současného platného a účinného znění odst. 3. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Ošetřovatelský domov se bude týkat i 
dětí. 
§50a bude doplněn do § 23. 
 

§ 34 Považujeme za zcela zbytečný vznik nového druhu sociální služby. Není 
k tomuto postupu žádný důvod a nejedná se o řešení současné 
problematiky v oblasti zdravotní a sociální péče, tedy péče, která je 
občanovi již poskytována v pobytových zařízeních sociálních služeb. 
Cílem zamýšlených změn bylo zajistit občanovi adekvátní potřebnou a 
hrazenou zdravotní péči – ošetřovatelskou a odstranit zbytečnou 
administrativu při vykazování hrazené zdravotní péče jednotlivým 
zdravotním pojišťovnám. Za 10 let nebylo schopné MZ ani MPSV 
nastavit méně byrokratický systém a navrhnout v právních předpisech 
upravujících zdravotní péči dostatečnou úhradu poskytovatelům, která 
by eliminovala dlouhé roky trvající spory (včetně žalob) poskytovatelů 
autorské odbornosti 913, vůči zdravotním pojišťovnám. Předkládaný 
návrh v rámci současné problematiky zdravotní a sociální péče 
zajišťovaný uživatelům služeb, se vůbec nezabývá odlehčovací službou 
pobytové formy a denními stacionáři. Kdy v obou druzích těchto 
sociálních služeb je poskytován značný rozsah indikované zdravotní 
péče bez možnosti úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Není 
pravdou, jak uvádí RIA, že je dlouhodobě nekoncepčně řešen „problém 
lidí“. Nastavený systém odbornosti 913 byl celých 10 let značně 
podfinancován, vznikaly situace, kdy poskytovatelé byli a jsou nuceni 
hradit náklady vyplývající z poskytované zdravotní péče nejen z příjmů 
veřejného zdravotního pojištění, ale i úhrad od uživatelů a z příspěvku 
svých zřizovatelů či zakladatelů, což zcela odporuje dobrým mravům i 
ustanovením zákona č. 48/1997 Sb. Cíle této novely, kterou 
předkladatelé uvádí, jsou možné dosáhnout již nyní, a to cestou postupů 
nelegislativní povahy.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Oproti původnímu návrhu došlo ke 
zjednodušení nastavení zdravotně-
sociálního systému. 
Současní poskytovatelé sociálních 
služeb by pak nemuseli získat další 
registraci na obdobnou sociální službu, 
kterou již poskytují a získali by pouze 
oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb za splnění zákonem 
požadovaných podmínek. 
Registraci sociální služby by pak museli 
podstoupit pouze poskytovatelé 
zdravotních služeb. Tím by se vyhovělo 
i připomínkám, které se týkají vysoké 
administrativní zátěže pro kraje. 
Připomínková místa se často domnívala, 
že vzniknou dva typy ošetřovatelského 
domova a tímto řešením bychom tomuto 
také předešli. 
 
Řada připomínkových míst nevzala 
dostatečně v potaz, že ošetřovatelské 
domovy nejsou komplexním řešením 
problematiky zdravotně sociálního 
pomezí. Jedná se pouze o jednu část 
problematiky. V této oblasti je potřeba 
řešit nad rámec ošetřovatelských 
domovů také péči poskytovanou v 
domech s pečovatelskou službou, rozvoj 
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terénních služeb nebo například sociální 
bydlení pro seniory a zdravotně 
postižené, což však není předmětem 
tohoto návrhu. 
Vyjádření JčK k vypořádání připomínky: 
Nesouhlasíme s vysvětlením k naší 
připomínce. Nejednalo se nám o žádnou 
administrativní zátěž krajů, krajských 
úřadů, jak uvádíte ve vysvětlení k naší 
připomínce. Tato zátěž by se vztahovala 
plně na pobytová zařízení sociálních 
služeb a dále poskytovatele zdravotních 
služeb. Trváme na tom, že za 10 let 
nebyla schopna obě ministerstva 
nastavit méně byrokratický systém a 
nejsou tak ochotna činit ani do 
budoucna. Sociální i zdravotní služby 
jsou zcela zbytečně zatěžovány 
neúměrnou administrativou, která při 
vykazování zdravotních výkonů 
v současné době nastává. Předkládané 
návrhy změn právních předpisů neřeší 
současnou problematiku. 
To že ministerstva ve vypořádání 
připomínek uvádí i problematiku 
v domech s pečovatelskou službou je jen 
doložením toho, že dané problematice a 
připomínce neporozuměla. 
Trváme na zásadní připomínce. 

§ 36 Zásadně nesouhlasíme uvádět v § 36 výčet jednotlivých zdravotních 
výkonů, který je taxativní a je uveden bez jakékoliv kompetence, včetně 
maximálního časového rozsahu za den. Rovněž nesouhlasíme s tím, aby 
v zákoně o sociálních službách byl limitován časový rozsah jednoho 
poskytnutého zdravotního výkonu. Tato kompetence náleží výhradně 
lékaři, který indikuje potřebnou zdravotní péči v návaznosti na zdravotní 

Akceptováno částečně-ROZPOR 
Akceptujeme připomínku, která se týká 
příliš striktního vymezení činností sestry 
v nově navrhovaném § 36, kdy ze 
stávajícího textu lze vyvozovat, že sestra 
nemůže provádět žádné jiné činnosti, 
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stav pacienta a jeho změny. Návrh § 36 je matoucí, stanovenými 
časovými limity by nebyl umožněn ani výkon činnosti všeobecné 
zdravotní sestry bez indikace (viz § 4 vyhlášky 55/2011 Sb.), 
neposkytnutí této péče by mohlo vést k poškození zdraví pacienta, 
popřípadě i úmrtí. Ošetřovatelský personál musí mít možnost poskytnout 
zdravotní péči i bez indikace lékaře (např. měřit a hodnotit fyziologické 
funkce), na základě jejich vyhodnocení se pak rozhoduje o dalším 
postupu, např. přivolání lékaře či ZZS. V textu se objevuje termín 
„nanejvýš“. Toto vyjádření je limitující a omezuje zásadním způsobem 
současný rozsah ošetřovatelské péče v autorské odbornosti 913, zásadně 
s tímto termínem a textem nesouhlasíme a požadujeme jeho 
přepracování. 
Tato připomínka je zásadní. 

než které byly indikovány lékařem. Této 
připomínce vyhovíme a část textu 
ustanovení týkající se nutnosti indikace 
lékařem z návrhu vypustíme. 
 
Informace o časové dotaci na jednotlivé 
intervence má za cíl rozlišit péči 
poskytovanou odborností 913 (krátké, 
opakované intervence) a odborností 923 
(vyžadující komplexní časově náročnou 
péči). 
Vyjádření JčK k vypořádání připomínky: 
Nesouhlasíme s vypořádáním naší 
zásadní připomínky a jsme zcela proti 
postupu, který je MZ a MPSV 
navrhován, tedy, že vymezení činnosti 
všeobecné sestry – zdravotní výkony, 
budou striktně uvedeny v § 36. Důvod, 
který uvádíte ve vysvětlení, je zcela 
absurdní a nemůže být popisován tak, že 
cílem změn v § 36 je pouze odlišení 
autorské odbornosti 913 od autorské 
odbornosti 923 dle zdravotnických 
předpisů. 
Trváme na zásadní připomínce. 

§ 50a Není vůbec zřejmé o jaký „nový“ druh sociální služby se v novém § 50a 
„ošetřovatelské domovy“ jedná a jaká je cílová skupina osob. Jedná se 
spíše o nový, tedy další druh činností (nikoliv služby), které by byly ve 
vztahu k zdravotní péči předpokládané. Zásadně nesouhlasíme, aby 
rozsah zdravotních výkonů, včetně časového vymezení, byl uveden 
v zákoně o sociálních službách, sem nepatří. Odstavec 1 uvádí 
„…dlouhodobé onemocnění nebo zdravotní postižení, pravidelná 
pomoc….“. Nejedná se obsahově ani textově o jinou cílovou skupinu, 
než která je uváděna v ostatních pobytových sociálních službách (§§ 48, 
49, 50) a to včetně základních činností v odst. 2. V odstavci 3 je zcela 

Akceptováno částečně - ROZPOR 
Akceptujeme připomínku, která se týká 
příliš striktního vymezení činností sestry 
v nově navrhovaném § 36, kdy ze 
stávajícího textu lze vyvozovat, že sestra 
nemůže provádět žádné jiné činnosti, 
než které byly indikovány lékařem. Této 
připomínce vyhovíme a část textu 
ustanovení týkající se nutnosti indikace 
lékařem z návrhu vypustíme. 
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bezdůvodně, bez jakékoliv kompetence odkaz na procesy, které se týkají 
zdravotní péče a nemá žádný význam ani důvod je uvádět v zákoně o 
sociálních službách, který tuto kompetenci nemá uvedenou ani v § 1 
v předmětu úpravy. Zásadně nesouhlasíme, aby se obsah frekvence 
časových výkonů a další procesy ve vztahu k poskytované zdravotní péči 
uváděly v zákoně o sociálních službách. K tomuto postupu není žádné 
oprávnění. Poskytovatelé odbornosti 913 dlouhodobě upozorňují obě 
ministerstva na skutečnost, že zdravotnické předpisy dostatečně neuvádí 
rozsah poskytované zdravotní péče (hrazené) občanům umístěným 
v pobytových zařízeních sociálních služeb, kde je poskytována nejen 
ošetřovatelská péče, ale i rehabilitační a paliativní péče, jejíž účelem je 
zmírnění utrpení a zachování kvality života uživatele, který v závěru 
svého života tuto zdravotní péči potřebuje.  
Není vůbec zřejmé dle návrhu zákona, proč je vyžadováno, aby subjekt 
měl registraci ošetřovatelského domova vázanou na svoji další činnost, 
tedy oprávnění k poskytování následné nebo dlouhodobé lůžkové péče 
dle zákona č. 372/2011 Sb., když je předpoklad dle návrhu, že bude 
tento subjekt poskytovat ošetřovatelskou péči uvedenou v § 10 zákona č. 
372/2011 Sb. Nesouhlasíme s touto podmínkou a s navrhovaným textem. 
Tato připomínka je zásadní. 

Informace o časové dotaci na jednotlivé 
intervence má za cíl rozlišit péči 
poskytovanou odborností 913 (krátké, 
opakované intervence) a odborností 923 
(vyžadující komplexní časově náročnou) 
Nově navrhujeme, aby ošetřovatelským 
domovem mohly být pouze 
poskytovatelé zdravotních služeb 
s oprávněním k poskytování zdravotních 
služeb v následné nebo dlouhodobé 
lůžkové péči. Současní poskytovatelé 
pobytových sociálních služeb si mohou 
požádat o poskytování zdravotní péče 
v rozsahu odbornosti 923 (dle §10 ZoZS 
s navazujícím výběrovým řízením na 
úhradu). 
Skutečnost, že jde o poskytovatele 
dlouhodobé nebo následné péče 
neznamená, že má oprávnění na 
jakoukoliv jinou péči. Podle zákona č. 
372/2011 Sb. musí oprávnění obsahovat 
mj. formu a druh zdravotní péče – v 
uvedeném případě se zejména forma 
zdravotní péče liší. 
Tento poskytovatel tedy musí žádat o 
nové oprávnění, jelikož se jedná o nově 
vzniklou službu. 
Vyjádření JčK k vypořádání připomínky: 
Nesouhlasíme s vypořádání naší zásadní 
připomínky. Dle vysvětlení obou 
ministerstev by se nově navrhovaný 
ošetřovatelský domov s odborností 923 
týkal pouze poskytovatelů, kteří mají 
lůžkovou, následnou a dlouhodobou 
péči. Je zcela nepochopitelné, co tímto 
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řešením má být dosaženo. Pokud se 
jedná o to, aby PnP směřoval do 
lůžkových zdravotnických zařízení, lze 
tohoto „cíle“ dosáhnout jiným a 
jednodušším způsobem. 
Trváme na zásadní připomínce. 

§ 79 odst. 1 
písm. h) 

U nově navrhovaného písm. h) nesouhlasíme s jeho obsahem, kde by 
bod 2. měl být upřesněn takto (doplněno kurzívou): 
„2. udělení oprávnění k poskytování formy zdravotních služeb následné 
nebo dlouhodobé lůžkové péče anebo druhu poskytované péče léčebně 
rehabilitační nebo ošetřovatelské nebo paliativní podle zákona o 
zdravotních službách“. 
Protože předkladatelem navrhované znění není v souladu se zákonem č. 
372/2011 Sb., kdy v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb nebývá vždy uveden obor a forma zdravotní péče, ale 
pouze druh zdravotní péče a v podstatě se jedná také o následnou a 
dlouhodobou péči. 
Dále nesouhlasíme s výrazným nárůstem administrativy, nikoliv na 
straně úřadu, ale na straně subjektů, poskytovatelů, kteří k tomu budou 
nuceni a kteří sociální péči a zdravotní služby poskytují. Znamenalo by 
to, že současný poskytovatel pobytové sociální služby, který má 
vydanou registraci na tuto činnost, by žádal o další registraci rovněž na 
pobytovou sociální službu „ošetřovatelský domov“ a ještě další 
registraci na zdravotní péči dle § 10 zákona o zdravotních službách. 
Paradoxně poskytovatel (nemocnice) následné a dlouhodobé lůžkové 
péče má registraci dle zákona o zdravotních službách, bude žádat další 
registraci na ošetřovatelský domov dle zákona o sociálních službách a 
následně ještě o třetí registraci dle § 10 zákona o zdravotních službách. 
Tyto procesy a požadavky na výše uvedené subjekty jsou zcela 
nadbytečné, výrazně zatěžující. V případě, že chtěli předkladatelé 
poskytnout veřejné finanční zdroje do lůžkových zdravotnických 
zařízení z příspěvku na péči, bylo vhodnější ponechat stávající druh 
sociální služby dle § 52 zákona o sociálních službách, upravit jeho 
odstavec 1). Dotační prostředky pro poskytovatele sociálních služeb 
mohly, mohou a budou moci nadále tito registrovaní poskytovatelé 

Akceptováno jinak - ROZPOR 
Vzhledem k tomu, že tato úprava 
vychází ze zákona č. 372/2011 Sb., je 
zřejmé, že se v případě následné nebo 
dlouhodobé péče jedná o formu 
zdravotní péče a v případě léčebně 
rehabilitační nebo ošetřovatelské péče 
nebo paliativní o druh zdravotní péče. 
Zvýšená administrativa se týká pouze 
případů, kdy bude mít poskytovatel 
zájem o poskytování této služby. 
Dále došlo ke značnému zjednodušení, 
kdy poskytovatelé sociálních služeb 
nebudou registrovat novou sociální 
službu (ošetřovatelský domov), ale 
budou pouze muset získat oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb. 
 
Nově navrhujeme, aby ošetřovatelským 
domovem mohly být pouze 
poskytovatelé zdravotních služeb 
s oprávněním k poskytování zdravotních 
služeb v následné nebo dlouhodobé 
lůžkové péči. Současní poskytovatelé 
pobytových sociálních služeb si mohou 
požádat o poskytování zdravotní péče 
v rozsahu odbornosti 923 (dle §10 ZoZS 
s navazujícím výběrovým řízením na 
úhradu). 
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zdravotní a sociální péče čerpat, což je v rozporu s tím, co předkladatelé 
uvádí ve své důvodové zprávě na str. 7, k bodu 10, kde je uvedeno, že 
poskytovatelé dle § 52 nemohou žádat dotace, toto tvrzení je zcela 
nepravdivé. Požadujeme přepracování textu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
V textu bude opravena část, týkající se 
čerpání dotačních prostředků. 
Vyjádření JčK (odboru zdravotnictví) 
k vypořádání připomínky: 
Nesouhlasíme s vypořádáním naší 
zásadní připomínky.  
Trváme na našich připomínkách, které 
jste neakceptovali. Z uvedeného 
přehledu vypořádání připomínek jsme 
zjistili, že dochází i ke 
konkrétním návrhům změn zákona o 
zdravotních službách od ostatních 
připomínkových míst, k nimž není možné 
se v současné chvíli adekvátně vyjádřit, 
protože není na jisto postaveno, zda 
navrhované změny v zákoně o 
zdravotních službách, které nebyly 
předmětem připomínkového řízení o 
novele zákona o sociálních službách, 
takto budou v daném návrhu novely 
definovány či nikoliv. Předpokládáme, 
že případné změny zákona o zdravotních 
službách budou předmětem jiného 
připomínkového řízení, aby se k nim 
mohla objektivně vyjádřit všechna 
připomínková místa. Pokud tomu takto 
nebude, nesouhlasíme, aby tyto změny 
zákona o zdravotních službách byly 
součástí návrhu novely zákona o 
sociálních službách, protože k nim 
máme výhrady. 
Trváme na zásadní připomínce. 

Přechodné 
ustanovení 

Toto zrušení celého odstavce s navrhovanou účinností zákona by vedlo 
k tomu, že až do 31. 12. 2022, dle navrhovaných přechodných 

Neakceptováno - ROZPOR 
Přechodné ustanovení bude doplněno na 
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ustanovení, by stávající poskytovatelé dle § 52 nebyli povinni dodržovat 
to, co ukládá současný odst. 5) § 84. Jedná se o povinnosti poskytovatelů 
sociálních služeb ve vztahu k § 88, které by měly být dodržovány až do 
roku 2022. 
Tato připomínka je zásadní. 

základě připomínky MZD. 
Vyjádření JčK ze dne 27.02.2017 
k vypořádání připomínky: 
Nesouhlasíme s tím, že byla vysvětlena 
naše zásadní připomínka. Vysvětlení, 
které uvádíte, se týká lhůt nikoliv 
povinností, které uvádíme v naší 
připomínce. 
Trváme na zásadní připomínce. 

§ 100a Novela navrhuje vypuštění textu „52“, v odstavci 2) u § 100a. V návrhu 
není uvedeno nahrazení nově zamýšleným „§ 50a“, i tento poskytovatel 
„ošetřovatelský domov“, když bude zajišťovat služby nezletilým 
osobám, je povinen dodržovat povinnosti uvedené v § 100a zákona č. 
108/2006 Sb. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Ošetřovatelský domov se bude týkat i 
dětí, § 50a bude doplněn do § 100a. 
Vyjádření JčK k  vypořádání 
připomínky: 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
připomínky, i když nám sdělujete, že 
naše připomínka je akceptována. Vaše 
odpověď k našim připomínkám 
nereaguje na text naší připomínky. 
Trváme na zásadní připomínce. 

§ 107 odst. 4 V § 107 odst. 4 nesouhlasíme s vypuštěním textu, který se týká § 52 a 
sankce v případě nenahlášení úmrtí. Tento text by měl být zachován plně 
až do 31. 12. 2022, tedy kdy marně uplyne lhůta účinnosti oprávnění 
poskytovat tento druh sociální služby. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Přechodné ustanovení bude doplněno na 
základě připomínky MZD. 
Vyjádření JčK k vypořádání připomínky:  
Nesouhlasíme s vysvětlením, k naší 
zásadní připomínce.  Je zřejmé, že naše 
zásadní připomínka nebyla vůbec 
pochopena. 
Trváme na zásadní připomínce. 

§ 110 odst. 5 Nesouhlasíme se zrušením odst. 5) § 110. Pokud v současné době mohl 
zdravotně sociální pracovník, který získal způsobilost k výkonu 
zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., plnit doposud svým 
zaměřením, činností (sociální práce), které dostačovaly pro stávající 
druh pobytové sociální služby (§ 52), není důvod tento odst. 5)  
neponechat a nahradit pouze § 52 za § 50a. Není v některých regionech 

Vysvětleno 
Současný stav připouštěl diferenciaci 
přístupu k poskytovatelům sociálních 
služeb, protože připouštěl, aby povolání 
sociálního pracovníka vykonávala osoba 
s odbornou kvalifikací získanou odlišně 
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dostatečný počet sociálních pracovníků a není důvod nevyužít odbornou 
kvalifikaci pracovníků uvedených v odst. 5). 
Tato připomínka je zásadní. 

od § 110, odst. 4 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. S ohledem na 
zajištění shodné minimální  míry kvality 
výkonu sociální práce v sociálních 
službách, je nutné tento stav napravit.  
Zdravotnickým zařízením zrušení tohoto 
ustanovení nezpůsobí komplikace, 
jelikož uvedené ustanovení se vztahuje 
pouze na § 52, tj. na poskytovatele 
sociálních služeb. Současně je pro tuto 
změnu ustanoveno přechodné období až 
do roku 2022, tj. dostatečně dlouhé 
období proto, aby byla zajištěna změna.  
Dále je nutné připomenout, že pokud je 
pracovník uznán zdravotně - sociálním 
pracovníkem podle zdravotnických 
předpisů, a zároveň splňuje odbornou 
způsobilost pro výkon zdravotnického 
povolání v oboru zdravotně sociální 
pracovník podle ustanovení § 10 odst. 1 
písm. c) zákona č. 96/2004, uzná jej 
MPSV jako pracovníka, který může 
vykonávat povolání sociálního 
pracovníka ve zdravotnických 
zařízeních, a pokud by takový pracovník 
splnil i odbornou způsobilost pro výkon 
povolání sociálního pracovníka podle § 
110 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, pak mu bude 
uznáno i vzdělání sociálního pracovníka 
pro ostatní oblasti např. obecní úřady, 
úřady práce a poskytovatele sociálních 
služeb. 

Prováděcí 
předpisy 

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se stanovuje hodnota bodu 
(č. 348/2016) neuvádí a nezná odbornost 923. Zákon č. 372/2011 Sb., o 

Neakceptováno - ROZPOR 
Jak uvádí důvodová zpráva a RIA, 
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 zdravotních službách, by dle našeho názoru musel být změněn v § 10 
s doplněním písmene c) a textem, který by zněl „zdravotní péče 
v ošetřovatelských domovech“.  
Důvodem jsou připravované samostatné podmínky pro věcné, technické 
a personální vybavení těchto zdravotnických zařízení. Je nutné, aby bylo 
možné v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb tuto péči odlišit od domácí péče vykazované kódem 925. Totožná 
definice poskytované zdravotní péče by byla i zmatečná pro orientaci v 
Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb a v orientaci, jaké 
personální vybavení má být. V neposlední řadě by to znamenalo problém 
při sankčním řízení o pozastavení, změně a zrušení oprávnění při 
nesplnění zákonných podmínek poskytovatelem. Na této podmínce 
trváme. 
Tato připomínka je zásadní. 

výkony nové odbornosti 923 budou 
projednány pracovní skupinou 
k seznamu zdravotních výkonu, u 
kterého je plánováno novela v polovině 
roku 2017 s platností od 1. 1. 2018. 
§ 10 nevylučuje poskytování zdravotní 
péče v ošetřovatelských domovech, 
které budou pacientům v tomto případě 
vlastním sociálním prostředím. 
Vyjádření JčK (odboru zdravotnictví 
k vypořádání připomínky: 
Nesouhlasíme s vypořádáním naší 
zásadní připomínky.  
Trváme na našich připomínkách, které 
jste neakceptovali. Z uvedeného 
přehledu vypořádání připomínek jsme 
zjistili, že dochází i ke 
konkrétním návrhům změn zákona o 
zdravotních službách od ostatních 
připomínkových míst, k nimž není možné 
se v současné chvíli adekvátně vyjádřit, 
protože není na jisto postaveno, zda 
navrhované změny v zákoně o 
zdravotních službách, které nebyly 
předmětem připomínkového řízení o 
novele zákona o sociálních službách, 
takto budou v daném návrhu novely 
definovány či nikoliv. Předpokládáme, 
že případné změny zákona o zdravotních 
službách budou předmětem jiného 
připomínkového řízení, aby se k nim 
mohla objektivně vyjádřit všechna 
připomínková místa. Pokud tomu takto 
nebude, nesouhlasíme, aby tyto změny 
zákona o zdravotních službách byly 
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součástí návrhu novely zákona o 
sociálních službách, protože k nim 
máme výhrady. 
Trváme na zásadní připomínce. 

Smlouvy s 
pojišťovnou 

Navrhovaná autorská odbornost 923 předpokládá podstoupení 
výběrového řízení na poskytování této péče a následné získání 
smluvního vtahu s konkrétní pojišťovnou uživatele sociální služby, 
kterému bude tato zdravotní péče poskytována. Pokud ZP neuzavře 
smluvní vztah s poskytovatelem zdravotní služby (odbornost 923) bude 
zcela legitimní, veškerý rozsah zdravotní péče, tedy péče indikované, 
požadovat přímou úhradou od občana. Pokud nebude mít občan na 
úhradu této zdravotní péče, bude tato úhrada za zdravotní péči 
vyžadována od rodinných příslušníků. Budou nastávat situace, kdy 
budou občané dlužni poskytovateli za zdravotní péči, pokud tato úhrada 
nebude z jejich strany či jiných osob uhrazena. Je tedy dle našeho názoru 
zcela nezákonné, nepřípustné ponechat tuto zátěž na chronicky 
nemocných, zdravotně postižených osobách, seniorech. Tento text 
připomínky navazuje na zásadní připomínku k Důvodové zprávě, 
Obecné části, bodu E, která se týká souladu s mezinárodními smlouvami. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně-ROZPOR 
Akceptujeme připomínku, která se týká 
příliš striktního vymezení činností sestry 
v nově navrhovaném § 36, kdy ze 
stávajícího textu lze vyvozovat, že sestra 
nemůže provádět žádné jiné činnosti, 
než které byly indikovány lékařem. Této 
připomínce vyhovíme a část textu 
ustanovení týkající se nutnosti indikace 
lékařem z návrhu vypustíme. 
 
Informace o časové dotaci na jednotlivé 
intervence má za cíl rozlišit péči 
poskytovanou odborností 913 (krátké, 
opakované intervence) a odborností 923 
(vyžadující komplexní časově náročnou 
Vyjádření JčK ze dne 27.02.2017 
k vypořádání připomínky: 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
připomínek. Vaše vysvětlení se týká 
zcela jiné problematiky, nikoliv naší 
připomínky. Poukazujeme zde na riziko 
přímé úhrady zdravotní péče od klientů, 
předpoklad zadlužení občanů, kteří 
zdravotní péči budou potřebovat a 
legalizaci přímé úhrady mimo systém 
veřejného zdravotního pojištění. K tak 
závažné připomínce jste zcela 
neadekvátně reagovali ve svém 
vysvětlení, což je spíše výsměchem 
k uváděným rizikům při přijetí 
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navrhovaného textu zákona. 
Trváme na zásadní připomínce. 

Smlouvy s 
pojišťovnou 

Žádné ustanovení předloženého návrhu neukládá ani jedné ze 
zdravotních pojišťoven uzavřít smluvní vztah a to ani v případě, kdy by 
subjekt „ošetřovatelský domov“ měl registraci zdravotní i sociální a byl 
zařazen do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb jednotlivého 
kraje, nebo do nadregionální sítě, která je v rámci dotací přímo 
podporována z MPSV. Jedná se o značné riziko, kdy předpokládáme, že 
navrhované cíle úpravy předkládaných právních předpisů nebudou 
naplněny, a to z důvodu neúhrady zdravotní péče pro odbornost 923 
z veřejného zdravotního pojištění, kdy tato úhrada bude následně 
vyžadována po občanovi, který tuto zdravotní péči potřebuje pro svůj 
zdravotní stav. Tento postup je v rozporu s Ústavou a ústavním 
pořádkem. Rovněž je v rozporu s cílem této novely, který zní: „Cílem 
úpravy je zajistit komplexní systém pomoci, kterým se umožní návazné 
poskytování zdravotní a sociální péče optimálně na jednom místě, 
takovým místem bude nově navrhované pobytové zařízení sociálních 
služeb – ošetřovatelský domov.“ 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Poskytovatelé nově navrhované 
pobytové služby ošetřovatelský domov 
budou poskytovateli zdravotních služeb, 
proto není důvod, proč by měli mít 
stanoveny rozdílné podmínky, než jiní 
poskytovatelé a zvýhodnění pomocí 
kontraktační povinnosti. 
Kontraktační povinnost narušuje volnost 
smluvní politiky zdravotních pojišťoven, 
která je ze zákona povinna pro své 
pojištěnce zajistit místní a časovou 
dostupnost zdravotních služeb. 
Již nyní je zde řada pacientů, kterým by 
se této služby mělo dostat, přičemž 
zdravotní pojišťovny jsou povinny 
zajišťovat dostupnost zdravotních 
služeb, tedy i ošetřovatelské péče, pro 
své pojištěnce, proto od nich nelze 
očekávat, že tuto službu pro své 
pojištěnce nezajistí. Zavedení 
kontraktační povinnosti pro zdravotní 
pojišťovny je z jejich pohledu velmi 
problémové, neboť nemají šanci ovlivnit 
kvalitu poskytovaných služeb, neboť 
nemohou poskytovatele žádajícího o 
smlouvu odmítnout a preferovat 
například jiného, který ve stejné oblasti 
zajistí tyto služby lépe. 
Každý účastník výběrového řízení musí 
být schopen obhájit, že tuto službu 
poskytovat chce a je schopen ji 
poskytnout. V tomto ohledu je možno 
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využít pomoci krajů, které jim mohou 
poskytnout metodickou podporu při 
plánování rozšíření poskytovaných 
služeb o nově navrhovanou službu, ať už 
se to týká výběrového řízení a uzavření 
smlouvy se zdravotní pojišťovnou, nebo 
získání registrace sociální služby. 
Vyjádření JčK ze dne 27.02.2017 
k vypořádání připomínky: 
Nesouhlasíme s vypořádáním naší 
připomínky a nesouhlasíme také s tím, 
že je naplňován předloženým návrhem 
zákona cíl, kterého mělo být dosaženo. 
Skutečnost, kdy stát stanovil v roce 2007 
kontraktační povinnost v určitém spektru 
zdravotní péče, řešil dostupnost 
zdravotní péče občanům „v domovech 
důchodců“ a dalších pobytových 
zařízeních. Tím stát efektivně vyřešil 
problematiku osob v pobytových 
zařízeních sociálních služeb, které 
ošetřovatelskou péči z důvodu jejich 
zdravotního stavu potřebovali. 
Kontraktační povinnost rozhodně 
nenarušuje volnost smluvní politiky 
zdravotních pojišťoven. Některé 
zdravotní pojišťovny v současné době 
nejsou schopny zajistit pro své 
pojištěnce dostupnou zdravotní péči, což 
se projevuje zejména u pobytových 
zařízení sociálních služeb, které mají 
místo poskytování v pohraničí, příp. ve 
venkovských oblastech. Vámi uváděné 
zavedení kontraktační povinnosti nemá 
žádnou přímou souvislost ke kvalitě 
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poskytovaných služeb, jak uvádíte ve 
svém vysvětlení. Rovněž nelze souhlasit 
s pomocí krajů a uváděnou metodickou 
podporou v případě výběrového řízení. 
Trváme na zásadní připomínce. 

Obecně 
 

Není v předkládaném textu uvedená skutečnost, když občan již bude 
potřebovat ošetřovatelskou péči ve větším rozsahu, než jsou úkony 
v autorské odbornosti 913, zda mu bude ukončena smlouva o 
poskytování pobytové soc. služby a bude nucen vyhledat jiného 
poskytovatele. Není v tomto návrhu rovněž uvedeno, když pod 
autorskou odborností 923 bude poskytována dle indikace lékaře pouze 
ošetřovatelská péče v době trvání např. do 90 min., proč je návrh na 
úhradu této zdravotní péče zcela neodůvodněně vyšší než u odbornosti 
913 ve stejném časovém rozsahu. Dle našeho názoru se jedná o 
poškození subjektů, které doposud tuto indikovanou zdravotní péči 
zajišťovaly. S tímto rozdílným návrhem úhrad z veřejného zdravotního 
pojištění nesouhlasíme, požadujeme, aby práce všeobecné sestry (S2) 
byla v rámci hodiny výkonu ohodnocena stejnou úhradou u uváděných 
autorských odborností. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
V případě potřeby je možná kombinace 
odbornosti 913 a 923 v rámci jednoho 
poskytovatele. Sociální služby se 
nemění, pouze bude poskytován jiný 
objem zdravotní péče. 
 Jednoznačně byly kalkulovány 
jednotlivé výkony a úhrady za práci 
jejich nositelů stejným způsobem u obou 
odborností.  
Celková úhrada paušálních výkonů 
odbornosti 923 je navýšena o průměrné 
materiálové výkony, které jsou u 
odbornosti 913 vykazovány samostatně. 
Navýšení úhrad bylo jedním z hlavních 
požadavků pro vytvoření nových 
výkonů. 
Vyjádření JčK k vypořádání připomínky: 
Nesouhlasíme s vypořádáním 
připomínky. Navrhovaná úhrada 
„paušálních výkonů“, je zcela 
neopodstatněně navrhována u 
odbornosti 923, která ještě neexistuje a 
vykazování výkonů zcela administrativně 
zátěžových je i nadále ponecháno u 
odbornosti 913. Předkladatelé absolutně 
nepochopili co je problémem v praxi a 
co bylo a je požadováno po MZ a MPSV 
v oblasti změn. 
Trváme na zásadní připomínce. 
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Obecně 
 
 

Zásadní připomínka se týká rovněž procesu, který není upraven v tomto 
návrhu zákona, tedy situací, kdy žadatel požaduje umístění do domova 
pro seniory, DOZP, DZR a během šetření je zjištěn „značný“ rozsah 
potřeby zdravotní - ošetřovatelské péče. Tedy když zdravotní pojišťovna 
nebude poskytovateli hradit vyšší rozsah péče v autorské odbornosti 913, 
než je 180 min/den a ještě v jiném finančním plnění, jak je navrhováno. 
Není vůbec uváděné doplnění a změna § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 
Sb., a § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb. Tyto důvody je nutné doplnit i pro 
situace, kdy dojde k výpovědi ze smluvního vztahu ze strany 
poskytovatele sociální služby z důvodu potřeby specializované 
ošetřovatelské péče u uživatele, či odmítnutí žadatele o sociální službu. 
Na této podmínce trváme. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Jak je v textu uvedeno, v případě 
potřeby většího objemu zdravotní péče 
než je 913 lze indikovat 923. 
Zmiňovaná ustanovení se úpravou 
nemění. Rozsah a potřebnost péče bude 
určovat lékař. V případě, že shledá 
důvody, kdy je potřeba péče vyšší, než 
může služba poskytnout, tedy je nutná 
hospitalizace, bude pacient převezen do 
zdravotnického zařízení a po stabilizaci 
zdravotního stavu se navrátí do zpět do 
pobytové služby. Ošetřovatelským 
domovem budou moci být pouze 
stávající poskytovatelé následné či 
dlouhodobé péče, tedy pokud se 
registrují jako poskytovatel sociálních 
služeb, bude se při odmítnutí uzavření 
smlouvy postupovat stejným způsobem 
jako u jiných poskytovatelů soc. služeb. 
Vyjádření JčK ze dne 27.02.2017 
k vypořádání připomínky: 
Nesouhlasíme s vypořádání naší 
připomínky. Vaše vysvětlení se vztahuje 
ke zcela jiné situaci, než je popisována 
v naší připomínce. 
Trváme na zásadní připomínce. 

Obecně 
 

Nad rámec uváděných zásadních připomínek nerozumíme postupu obou 
ministerstev ke způsobu řešit dlouhotrvající problematiku 
podfinancování úhrad zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních 
služeb. V zákoně o sociálních službách by bylo možné a potřebné 
upravit odst. 1) § 52 okruh osob, kterým má být tato služba poskytována 
a navýšit či upravit rozsah bodového hodnocení jednotlivých 
zdravotních výkonů a následně místo jedné ošetřovatelské intervence 
v časovém rozsahu do 10 min. v autorské odbornosti 913 navrhnout 

Neakceptováno - ROZPOR 
Odbornost 913 byla opakovaně a 
neúměrně k jiným odbornostem 
finančně podpořena. Pro rok 2017 se 
jedná o růst o 26 %.  
Řešení problematiky odbornosti 913, 
které zmiňujete, bylo použito pro nově 
navrhovanou odbornost 923, která se 
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např. tři typy ošetřovatelských intervencí a zrušit následně materiálové 
výkony, které se přičítají k časovým výkonům. Stejný postup i u DS, 
DZR, DOZP a TS. Mezirezortní pracovní skupině, která je zmiňována v 
„Důvodové zprávě“ byl tento postup opakovaně navrhován.   
 
Nelze souhlasit s tím, že zatím neexistující autorská odbornost 923 má 
již navrhované ošetřovatelské intervence, bez byrokratické, zatěžující 
administrativy, což bylo doposud zřizovateli, poskytovateli a dalšími 
subjekty bez úspěchu požadováno u autorské odbornosti 913. Rovněž 
nesouhlasíme s tím, aby doposud zcela podfinancovaný a ztrátový 
segment autorské odbornosti 913, byl tak výrazně znevýhodňován 
navrženou úhradou za zdravotní výkony a ještě následnou regulací oproti 
neexistující nově navrhované odbornosti. Na této připomínce trváme. 
Tato připomínka je zásadní. 

v navržené podobě již velmi blíží 
finanční náročnosti péče poskytované 
v tzv. LDN.  
Odbornost 913 není oproti odbornosti 
923 nijak znevýhodněna, neboť výpočet 
výše úhrady vychází z jednotných 
mzdových indexů, režijní náklady obou 
odborností jsou také stanoveny stejně. 
Jediným rozdílem tak je stanovený 
„paušál na materiál“, který byl 
odbornosti 923 přiřazen. 
Vyjádření JčK k vypořádání 
připomínky: 
Nesouhlasíme s vypořádání naší 
připomínky, která směřovala k jiným 
situacím, než, které vysvětlujete ve 
Vašem textu. Pokud, dle Vaší  odpovědi, 
není odbornost 913 znevýhodněna oproti 
odbornosti 923, tedy, dle Vašeho 
výkladu jsou ekonomické parametry 
stejné, proč je celá tato změna, novela, 
předkládána? Nelze rovněž souhlasit 
s vysvětlením, že se jedná o 26 % růst. 
Jedná se o dlouhodobé podfinancování 
odbornosti 913, která je nyní dorovnána 
k adekvátní odbornosti 925, protože tato 
rozdílnost úhrad byla záměrně MZ 
neřešena od roku 2007, kdy začaly 
zdravotní pojišťovny částečně 
ošetřovatelskou péči (zdravotní péči) 
v pobytových zařízeních sociálních 
služeb hradit. 
Trváme na zásadní připomínce. 

DZ Nelze souhlasit s tvrzením v textu, že je dlouhodobě nekoncepčně řešen 
problém lidí, kteří potřebují z důvodu svého zdravotního stavu zdravotní 

Neakceptováno - ROZPOR 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKMAMP4T)



66 
 

a sociální služby zároveň. Problematika, procesy jsou ze strany státu 
nastaveny dostatečně, ale nedostatečně je po celých 10 let zhodnocena 
nákladovost za jednotlivé zdravotní výkony v rámci autorské odbornosti 
913. Tento přetrvávající nedostatek vedl k mnoha žalobám a 
neúspěšným jednáním nejen na zdravotních pojišťovnách, ale hlavně na 
ministerstvu zdravotnictví, které by se touto problematikou mělo zabývat 
a vyhodnocovat stávající nedostatky, včetně nastavení opatření k jejich 
odstranění. Práce, režijní náklady, bodové ohodnocení jsou dlouhodobě 
v pobytových zařízeních sociálních služeb podhodnoceny z hlediska 
úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Až po 9 letech bylo dosaženo 
nikoliv navýšení, ale částečné dorovnání režijních nákladů k nákladům v 
autorské odbornosti 925. To však neznamená, že je hrazena indikovaná 
zdravotní – ošetřovatelská péče poskytovatelů pobytových sociálních 
služeb ve výši nákladů, které jim vznikají. Tyto nedostatky přetrvávají 
nadále. Stát má mít zájem na tom, aby zdravotní péče, jak v odbornosti 
913, tak v odbornosti 925 byla podporována a byla upřednostňována 
oproti lůžkové péči. Cílem má být, aby občan mohl setrvat co nejdéle ve 
vlastním prostředí a přijímal potřebnou zdravotní péči v tomto prostředí, 
nikoliv v lůžkových zdravotnických zařízeních. Indikovaná zdravotní 
péče, která je požadována pro pacienta a „objednána lékařem“ na 
poukazu ORP, nemá být z hlediska úhrad z veřejného zdravotního 
pojištění regulována. Tedy pokud ošetřující či registrující lékař 
„objedná“ potřebnou zdravotní péči registrovaného pacienta u třetí 
osoby, má být tato z veřejného zdravotního pojištění uhrazena.  
Tato připomínka je zásadní. 

Tato nově navržená koncepce řeší 
nejenom poskytování většího objemu 
zdravotní péče v rámci poskytovatelů 
sociálních služeb a naopak, ale zároveň 
tento princip legislativně ukotvuje, aby 
bylo možné ho v aplikační praxi využít. 
Vyjádření JčK k vypořádání připomínky: 
Nesouhlasíme s vypořádání naší 
připomínky, která se vztahuje 
k důvodové zprávě. Trváme na změně 
textu v důvodové zprávě. 
Trváme na zásadní připomínce. 

DZ 
Obecná část – 
soulad s MS 

Předkladatel uvádí, že navrhovaná právní úprava je v souladu 
s mezinárodními smlouvami. Jsme názoru, že v současné době je 
dostupný systém, kterým je zajišťována zdravotní a sociální péče 
občanům ČR. Avšak tento systém je výrazně, dlouhodobě z hlediska 
úhrad z veřejného zdravotního pojištění nedostatečně řešen, je 
dlouhodobě neudržitelný a pobytová zařízení sociálních služeb bez 
zdrojů, zejména od zřizovatelů nezajistí dostatek finančních prostředků 
tak, aby potřebná zdravotní – ošetřovatelská péče byla dostupná v čase a 
místě občanům, kteří ji potřebují. Dostupná, znamená i to, aby zbytečně, 
bezdůvodně nebyli v lůžkovém zdravotnickém zařízení občané 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Viz připomínky výše. Odbornost 913 
byla opakovaně a neúměrně k jiným 
odbornostem finančně podpořena. Pro 
rok 2017 se jedná o růst o 26 %.  
Předpokládaný počet 1000 lůžek je 
plánovaný za první rok. Je plánováno, že 
další lůžka budou v systému postupně 
nabírat. 
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hospitalizováni (dlouhodobá, následná lůžka) a byla jim potřebná péče 
(zdravotní i sociální) poskytována v co nejméně omezujícím prostředí. 
Zájmem státu by mělo být zajistit adekvátní úhradu nákladů za 
indikovanou ošetřovatelskou péči, která umožní pobytovým zařízením 
sociálních služeb naplnit to, co je od těchto subjektů požadováno a 
k čemu se ČR zavázala. Přiložená závěrečná zpráva RIA na str. 29 u 
„varianty 0“, popisuje skutečný stav, který je ze strany krajů, 
zřizovatelů, poskytovatelů sociálních služeb zajišťujících tuto péči, 
oprávněně kritizován a vedl i k soudním žalobám. Oba předkladatelé 
tohoto návrhu změn ve „variantě 0“ přesně popisují stávající 
neudržitelný stav, který dlouhodobě popírali a nebylo jejich zájmem ho 
dostatečně řešit ve prospěch občanů a subjektů, kterých se týká. Pouze v 
předložené RIA je uváděna předpokládaná potřebnost kapacit cca 1 000 
lůžek u nově navrhovaného druhu (činnosti) sociální služby. Zásadně 
s tímto počtem ani zdůvodněním nesouhlasíme. Není doložena žádná 
analýza vzhledem k potřebnosti a dostupnosti časové, finanční, místní. 
Není zřejmé, jak předkladatelé k tomuto počtu kapacit lůžek došli a není 
žádná analýza ani ekonomický odhad k částce 200 milionů korun, která 
je uváděna jako dopad na systém veřejného zdravotního pojištění. 
Žádáme o úpravu textu předložených změn tak, aby byly v souladu se 
závazky, které byly uzavřeny 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Vyjádření JčK k vypořádání připomínky: 
Nesouhlasíme s vypořádáním naší 
připomínky, která se vztahuje 
k důvodové zprávě a souladu s MS. 
Vysvětlení nereaguje na situaci 
popisovanou v připomínce. 
Trváme na zásadní připomínce. 
 

Plzeňský kraj DZ 
Bod 9, str. 6 
Financování 

„Financování této služby (ošetřovatelské domy) 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.“ Vzhledem k popisovanému 
mechanismu se poskytovateli sociálních služeb stanou i současní 
poskytovatelé zdravotních služeb s oprávněním k poskytování 
zdravotních služeb v následné nebo dlouhodobé lůžkové péči. Předložené 
materiály nikde neřeší nárůst potřeby finančních prostředků na dotace na 
sociální služby. RIA řeší pouze dopad do systému veřejného zdravotního 
pojištění - Dopad na systém veřejného zdravotního pojištění lze očekávat 
v prvním roce ve výši cca 200 milionů korun. Vycházíme z toho, že v 
prvním roce bude registrováno cca 1 000 lůžek. Výše dopadu na systém 
veřejného zdravotního pojištění je především ovlivněna tím, že daným 

Vysvětleno - akceptováno částečně 
Problematika výdajů z veřejných 
rozpočtů – dotací na sociální služby 
bude do textu doplněna. 
Pro zpracování podrobnější analýzy 
týkající se financování z veřejných 
rozpočtů není v současné době k 
dispozici dostatek informací. 
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pacientům je již v současné době poskytována ošetřovatelská péče 
prostřednictvím odbornosti 913, proto jsou tímto celkové dopady 
zmírněny. Toto je jediná část předložených materiálů, která řeší dopad na 
veřejné rozpočty, i když Důvodová zpráva uvádí: 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.  
Řešení dopadů na veřejné rozpočty zde proto považujeme za 
nedostatečné.  
Tato připomínka je zásadní. 

Ústecký kraj § 14a Navrhujeme znění § 14a ponechat v původním znění.  
Odůvodnění: 
Toto ustanovení navrhujeme ponechat v původním znění, neboť 
současně navrhujeme ponechání § 52 zákona o sociálních službách 
v systému sociálních služeb (viz dále).  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno- ROZPOR 
Praxe ukazuje, že  současná úpravy § 52 
již není vhodná a naprosto neodpovídá 
potřebám praxe. V rámci poskytování 
služeb  dle § 52 je možné identifikovat 
hned několik problematických oblastí: 
oblast registrace v sociálních službách 
dle § 52 zákona o sociálních službách, 
oblast kvality a oblast kontroly.  
Oblast registrací: U poskytovatelů 
služeb dle § 52 se dle § 84, odst. 5 
nevyžaduje registrace dle § 78 a § 79. 
Tyto služby provádí pouze zápis do 
Registru poskytovatelů sociálních služeb 
podle § 85 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách. O zápisu do 
Registru poskytovatelů sociálních služeb 
obdrží poskytovatelé Oznámení o zápisu 
do registru, nikoliv Oprávnění 
k poskytování sociálních služeb. Praxe 
se však ukazuje jako nedostatečná a 
nevyhovující z několika důvodů - není 
přesně stanoveno, jaký druh příloh má 
být součástí zápisu a není zcela jasné, 
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jestli a jakým způsobem je možné 
provádět kontrolu registračních 
podmínek. Někteří poskytovatelé se tak 
kontrole registračních podmínek 
vyhýbají. Zákon o sociálních službách 
nikde neuvádí přesný výčet příloh 
k žádosti o zavedení zdravotnického 
zařízení lůžkové péče do registru, jejich 
určení je tedy na uvážení registrujícího 
orgánu. Přílohou by mělo být doložení 
skutečnosti, že se jedná o zdravotnické 
zařízení lůžkového typu, mělo by být 
specifikováno, jakou má toto zařízení 
kapacitu a pro koho je určeno (pro jaký 
okruh osob – cílová skupina a věková 
kategorie). Popis realizace služeb ani 
popis personálního zajištění se do 
registru nevkládá. Cílovým stavem 
úpravy tedy je, aby současní 
poskytovatelé služeb dle § 52 měli rovné 
vstupní podmínky jako poskytovatelé 
ostatních sociálních služeb.  
Oblast Kvality v sociálních službách 
dle § 52 zákona o sociálních službách: 
poskytovatelé v režimu § 52 jsou 
povinni plnit jen vybrané povinnosti § 
88. Jedná se o povinnosti informovat 
zájemce o sociální službu, vytváření 
ochranu lidských práv, uzavření 
smlouvy, ale i dodržovat v plném 
rozsahu standardy kvality sociálních 
služeb – tedy ve všech oblastech nehledě 
na povinnosti v § 88. Stávající pojetí je 
nesrozumitelné nejen svým legislativně-
technickým zpracováním. Výčet 
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povinností, které je poskytovatel 
v režimu 52 povinen dodržovat, jsou 
uvedeny v § 84 (část registrace). Takové 
nastavení činí nesrozumitelnost a 
nejasnost požadavků jak pro veřejnost, 
ale i samotné poskytovatele. 
Poskytovatelé tak mohou nabýt pocitu, 
že pro něj nejsou závazné a veřejnost i 
klienti se nemohou orientovat v tom, co 
mají požadovat od poskytovatele. Proto 
je nezbytné pravidla pro kvalitní sociální 
služby sjednotit. Dále s ohledem na 
výčet povinností § 88, které jsou ve 
výčtu § 84, poskytovatelé v režimu § 52 
nejsou postižitelní správním deliktem za 
neplnění těchto povinností. Což může 
opět vést k pocitu poskytovatele, že je 
nemusí plnit.  
Oblast kontroly poskytování sociálních 
služeb realizuje inspekce i v § 52 
inspekce poskytování sociálních služeb. 
Je oprávněna realizovat inspekce 
v rozsahu povinností, které jsou již 
popsány. Jelikož Ministerstvo nemůže 
uložit správní delikty, které se vztahují 
k povinnostem, je oprávněno však podle 
§ 98 odst. 5 ukládat opatření, které je 
součástí kontrolního zjištění. Za 
nesplnění uloženého opatření je 
Ministerstvo oprávněno uložit správní 
delikt (přestupek). Tento proces je však 
zdlouhavý, nežádoucí s ohledem na to, 
co je prostřednictvím inspekce 
kontrolováno a zjišťováno. Tyto oblasti 
jsou citlivé ze strany klienta a jejich 
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vymahatelnost musí být srozumitelné a 
efektivně nastaveno, což v současnosti 
není.  

§ 16 odst. 1 Navrhujeme znění § 16 odst. 1 ponechat v původním znění. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení navrhujeme ponechat v původním znění, neboť 
současně navrhujeme ponechání § 52 zákona o sociálních službách 
v systému sociálních služeb a nezařazení nové sociální služby „§50a“ 
(viz dále).  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – ROZPOR 
Viz odůvodnění k první připomínce. 

§ 21a Navrhujeme znění § 21a ponechat v původním znění.  
Odůvodnění: 
Toto ustanovení navrhujeme ponechat v původním znění, neboť 
současně navrhujeme ponechání § 52 a nezařazení nové sociální služby 
„§50a“ zákona o sociálních službách v systému sociálních služeb (viz 
dále).  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
 
Viz odůvodnění k první připomínce. 

§ 23 odst. 3 Navrhujeme znění § 23 odst. 3 ponechat v původním znění.  
Odůvodnění: 
Toto ustanovení navrhujeme ponechat v původním znění, neboť 
současně navrhujeme ponechání § 52 zákona o sociálních službách 
v systému sociálních služeb (viz dále).  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – ROZPOR 
 
 
 
Viz odůvodnění k první připomínce. 

§ 35 odst. 3 Navrhujeme znění § 35 odst. 3 ponechat v původním znění. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení navrhujeme ponechat v původním znění, neboť 
současně navrhujeme ponechání § 52 zákona o sociálních službách 
v systému sociálních služeb (viz dále).  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – ROZPOR 
 
 
Viz odůvodnění k první připomínce. 

§ 36 Navrhujeme znění § 36 ponechat v původním znění s následující 
úpravou:  
„Rozsah a podmínky zabezpečení a hrazení zdravotní péče o osoby, 
kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb 
uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až f), upravují zvláštní právní 
předpisy19). Ošetřovatelská, a léčebně rehabilitační péče a paliativní péče 

Neakceptováno – ROZPOR 
 
Vymezení činností sestry, které lze 
poskytovat bez oprávnění bylo do §36 
takto doslovně uvedeno proto, že bylo 
velmi obtížné najít jiný vhodný způsob, 
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je těmto osobám poskytována především prostřednictvím zaměstnanců 
zařízení uvedených v předchozí větě, kteří mají odbornou způsobilost k 
výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu20).“ 
Příslušný právní předpis uvedený v poznámkách pod čarou obsahuje 
výčet výkonů ošetřovatelské péče. 
Odůvodnění: 
Zákon o sociálních službách, jak sám název napovídá, je zákonem, který 
a priori řeší poskytování sociálních služeb. Není nezbytně nutné, aby 
součástí jeho obsahu byl navrhovaný výčet výkonů. Stejně jako tomu je 
v mnoha dalších případech, kdy zde nejsou citovaná ustanovení jiných 
právních norem, měl by být i v tomto případě uveden pouze odkaz na 
ustanovení příslušného zákona, který poskytování ošetřovatelské péče 
řeší.  
Z hlediska řešení problému poskytování zdravotní a sociální péče na 
jednom místě se zárukou dostupnosti, kvality a bezpečnosti, se jeví jako 
snazší a méně zatěžující upravit stávající znění zákona o sociálních 
službách tak, aby bylo možno veškerou potřebnou péči zajistit jak 
v zařízeních sociálních služeb, tak i ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče. Toto řešení však předpokládá úpravu výkonů odbornosti 
913 tak, aby potřebné výkony ošetřovatelské, léčebně rehabilitační péče 
či paliativní péče v ní byly obsaženy. Případně v seznamu 
zdravotnických výkonů stanovit odbornost 923 tak, aby obsahovala jen 
ty výkony, jejichž zajištění vyžaduje splnění podmínek pro získání 
oprávnění pro poskytování ošetřovatelské péče (mají vyšší nároky na 
vybavenost zázemí apod.) s vazbou na možné získání smlouvy se 
zdravotní pojišťovnou, a to s ohledem na případnou dočasnost potřeby 
této péče na straně klienta služby bez nutnosti registrace dalšího druhu 
sociální služby (tj. bez zvýšení administrativní zátěže, týkající se 
zejména procesu registrace, zpracování vnitřních pravidel, procesu 
jednání se zájemcem a uzavírání smluv s klientem služby apod.).  
I v tomto případě bude cílovým stavem poskytování zdravotních a 
sociálních služeb zároveň, při zachování srovnatelné úrovně kvality 
poskytovaných služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb a ve 
zdravotnickém zařízení, a to bez ohledu na to, zda se nachází v 
(primárně) zdravotnickém zařízení nebo pobytovém zařízení sociálních 

jak odlišit péči poskytovanou bez 
oprávnění od té, která bude poskytována 
s oprávněním. Víme, že zákonem jsou 
vymezeny činnosti sestry, které může 
poskytovat, ale na toto se nelze odvolat 
v případě poskytování péče bez 
oprávnění. Výčet výkonů má upozornit 
nejen na to, že vykonávání odborné péče 
bez oprávnění má své přesné hranice, ale 
hlavně na to, že MZ nemá v plánu 
jakkoli tyto hranice překračovat. Bylo 
by to nesystémové, zmatečné a 
v neposlední řadě i neuctivé k profesi 
všeobecné sestry.   
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služeb.  
Tato připomínka je zásadní. 

§ 50a Navrhujeme znění § 50a zrušit včetně nadpisu a poznámky pod čarou.  
Odůvodnění: 
Navrhujeme § 52 zákona o sociálních službách (s úpravou) ponechat 
v systému sociálních služeb (viz dále), tudíž zařazení nové sociální 
služby „§50a“ je nadbytečné. Navrhovaná úprava dlouhodobý 
požadavek odborníků, pracovníků a zejména uživatelů služeb po 
srozumitelnějším, jednotnějším a méně byrokratickém systému, který 
umožní návaznost a ucelenost služeb a péče o chronicky nemocné a 
zdravotně postižené osoby se sníženou soběstačností, ideálně na jednom 
místě, neřeší. Nový druh sociální služby je v základních činnostech 
totožný s již existujícími druhy sociálních služeb (viz pobytová zařízení 
sociální péče), a tudíž se z hlediska stávajícího systému jeví jako 
nadbytečný. Navrhovaný systém je zbytečně administrativně zatěžující, 
mimo jiné proto, že stávající zařízení sociálních služeb si budou muset 
registrovat další druh sociální služby. Z předloženého návrhu dále není 
patrné, jak bude řešen proces uzavírání smluv s klientem o poskytování 
konkrétní sociální služby v případě, že potřeba zvýšené ošetřovatelské 
péče daného klienta ve stávajícím zařízení sociální péče bude jen 
dočasná. Pro stávající zařízení sociální péče, které již nyní v řadě 
případů ošetřovatelskou, léčebně rehabilitační a paliativní péči poskytují, 
je splnění veškerých podmínek pro získání oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb ve smyslu zákona o zdravotních službách 
neadekvátně zatěžující a získání smlouvy se zdravotní pojišťovnou 
značně nejisté, neboť zdravotní pojišťovny v tomto případě nemají 
kontraktační povinnost. Naopak lze předpokládat, že tato skutečnost 
stávající poskytovatele sociálních služeb od získání oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb spíše odradí, což ve svém důsledku 
povede ke zhoršení dostupnosti těch výkonů, které do odbornosti 913 
nejsou zahrnuty. Z tohoto důvodu se jeví jako snazší upravit odbornost 
913 tak, aby potřebné výkony ošetřovatelské, léčebně rehabilitační péče 
či paliativní péče v ní byly obsaženy. Případně v seznamu 
zdravotnických výkonů stanovit odbornost 923 tak, aby obsahovala jen 
ty výkony, jejichž zajištění vyžaduje splnění podmínek pro získání 

Neakceptováno - ROZPOR 
Ponechání § 52 – viz odůvodnění k 
první připomínce. 
Vzhledem k došlým připomínkám 
navrhujeme, aby ošetřovatelským 
domovem mohly být pouze 
poskytovatelé zdravotních služeb 
s oprávněním k poskytování zdravotních 
služeb v následné nebo dlouhodobé 
lůžkové péči. Současní poskytovatelé 
pobytových sociálních služeb si mohou 
požádat o poskytování zdravotní péče 
v rozsahu odbornosti 923 (dle §10 ZoZS 
s navazujícím výběrovým řízením na 
úhradu) 
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oprávnění pro poskytování ošetřovatelské péče (mají vyšší nároky na 
vybavenost zázemí apod.) s vazbou na možné získání smlouvy se 
zdravotní pojišťovnou, a to s ohledem na případnou dočasnost potřeby 
této péče na straně klienta služby bez nutnosti registrace dalšího druhu 
sociální služby (tj. bez zvýšení administrativní zátěže, týkající se 
zejména procesu registrace, zpracování vnitřních pravidel, procesu 
jednání se zájemcem a uzavírání smluv s klientem služby apod.).  
Tato připomínka je zásadní. 

§ 52 Navrhujeme znění § 52 ponechat s následující úpravou: 
 
(1) Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové 

sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez 

pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze 

zdravotnického zařízení lůžkové péče25) do doby, než jim je zabezpečena 

pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno 

poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo 

pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb. 

Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové 

sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost vyplývající 

z dlouhodobého onemocnění nebo zdravotního postižení, které si 

vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a na základě oprávnění 

k poskytování zdravotních služeb podle § 10 zákona o zdravotních 

službách se současně poskytují zdravotní služby, a to ošetřovatelská 

péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče.  

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: 

a) poskytnutí ubytování, 

Neakceptováno – ROZPOR 
Viz také odůvodnění k první 
připomínce. 
 
Existence §52 v nové úpravě nemá 
smysl, protože bude plně nahrazena 
možností zřídit ve zdravotnických 
zařízeních dlouhodobé a následné péče 
novou sociální službu Ošetřovatelský 
domov. Tato nová služba je 
plnohodnotným druhem sociální služby 
uvedeným v § 34. Tato služba je 
podrobně popsána v §50a.  
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b) poskytnutí stravy, 

c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, 

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

f) sociálně terapeutické činnosti, 

g) aktivizační činnosti, 

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí, 

i) psychosociální podpora při umírání, 

j) pastorační a duchovní péče. 

(3) Zdravotní péče podle odstavce 1 se hradí za podmínek stanovených 

zákonem o veřejném zdravotním pojištění. 

(4) Službu ošetřovatelský domov může poskytovat pouze poskytovatel 

zdravotních služeb s uděleným oprávněním k poskytování následné nebo 

dlouhodobé lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách. 

Odůvodnění: 
Navrhujeme modifikovat ustanovení § 52 zákona o sociálních službách 
v systému sociálních služeb tak, aby poskytovatel zdravotních služeb 
lůžkové péče mohl poskytovat ve svém zařízení sociální službu, která 
má pobytový charakter. Nevznikne další druh sociální služby a tudíž ani 
nutnost další registrace a administrativní zátěže pro poskytovatele 
sociálních služeb (více viz ostatní odůvodnění). A bude zachován záměr, 
že služby budou poskytovány u jednoho poskytovatele bez nutnosti 
přesunu klienta z jednoho zařízení do jiného, při zajištění stanovených 
minimálních standardů kvality jak služby zdravotní, tak služby sociální. 
Dále navrhujeme doplnění základních činností tak, aby korespondovala 
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s potřebami osob, kterým je tato sociální služba určena. 
V této souvislosti navrhujeme upravit znění § 35 zákona o sociálních 
službách tak, aby i zde byly obsaženy výše uvedené základní činnosti.  
Tato připomínka je zásadní. 

§ 73 odst. 1 
písm. e) 

Navrhujeme znění § 73 odst. 1 písm. e) ponechat v původním znění. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení navrhujeme ponechat v původním znění, neboť 
současně navrhujeme ponechání § 52 zákona o sociálních službách 
v systému sociálních služeb (viz ostatní odůvodnění).  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – ROZPOR 
Viz také odůvodnění k první 
připomínce. 
Existence §52 v nové úpravě nemá 
smysl, protože bude plně nahrazena 
možností zřídit ve zdravotnických 
zařízeních dlouhodobé a následné péče 
novou sociální službu Ošetřovatelský 
domov. Tato nová služba je 
plnohodnotným druhem sociální služby 
uvedeným v § 34. Tato služba je 
podrobně popsána v §50a. 
 
 
 

§ 79 odst. 1 Navrhujeme znění § 79 odst. 1 ponechat v původním znění. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení navrhujeme ponechat v původním znění, neboť 
současně navrhujeme nezařazení nové sociální služby („§50a“). 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – ROZPOR 
Viz také odůvodnění k první 
připomínce. 
Existence §52 v nové úpravě nemá 
smysl, protože bude plně nahrazena 
možností zřídit ve zdravotnických 
zařízeních dlouhodobé a následné péče 
novou sociální službu Ošetřovatelský 
domov. Tato nová služba je 
plnohodnotným druhem sociální služby 
uvedeným v § 34. Tato služba je 
podrobně popsána v §50a. 
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§ 84 odst. 5 Navrhujeme znění § 84 odst. 5 ponechat v původním znění. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení navrhujeme ponechat v původním znění, neboť 
současně navrhujeme ponechání § 52 zákona o sociálních službách 
v systému sociálních služeb.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Existence §52 v nové úpravě nemá 
smysl, protože bude plně nahrazena 
možností zřídit ve zdravotnických 
zařízeních dlouhodobé a následné péče 
novou sociální službu Ošetřovatelský 
domov. Tato nová služba je 
plnohodnotným druhem sociální služby 
uvedeným v § 34. Tato služba je 
podrobně popsána v §50a. 
 
Viz také odůvodnění k první 
připomínce. 
 

§ 85 odst. 1 Navrhujeme znění § 85 odst. 1 ponechat v původním znění. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení navrhujeme ponechat v původním znění, neboť 
současně navrhujeme ponechání § 52 zákona o sociálních službách 
v systému sociálních služeb.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – ROZPOR 
Existence §52 v nové úpravě nemá 
smysl, protože bude plně nahrazena 
možností zřídit ve zdravotnických 
zařízeních dlouhodobé a následné péče 
novou sociální službu Ošetřovatelský 
domov. Tato nová služba je 
plnohodnotným druhem sociální služby 
uvedeným v § 34. Tato služba je 
podrobně popsána v §50a. 
 
Viz také odůvodnění k první 
připomínce. 
 

§ 91 odst. 1, 4 
a 6 

Navrhujeme znění § 91 odst. 1, 4 a 6 ponechat v původním znění. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení navrhujeme ponechat v původním znění, neboť 
současně navrhujeme ponechání § 52 zákona o sociálních službách 
v systému sociálních služeb.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – ROZPOR 
Existence §52 v nové úpravě nemá 
smysl, protože bude plně nahrazena 
možností zřídit ve zdravotnických 
zařízeních dlouhodobé a následné péče 
novou sociální službu Ošetřovatelský 
domov. Tato nová služba je 
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plnohodnotným druhem sociální služby 
uvedeným v § 34. Tato služba je 
podrobně popsána v §50a. 
 
Viz také odůvodnění k první 
připomínce. 
 

§ 100a odst. 2 Navrhujeme znění § 100a odst. 2 ponechat v původním znění. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení navrhujeme ponechat v původním znění, neboť 
současně navrhujeme ponechání § 52 zákona o sociálních službách 
v systému sociálních služeb.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – ROZPOR 
Existence §52 v nové úpravě nemá 
smysl, protože bude plně nahrazena 
možností zřídit ve zdravotnických 
zařízeních dlouhodobé a následné péče 
novou sociální službu Ošetřovatelský 
domov. Tato nová služba je 
plnohodnotným druhem sociální služby 
uvedeným v § 34. Tato služba je 
podrobně popsána v §50a. 
 
Viz také odůvodnění k první 
připomínce. 

§ 107 odst. 4 Navrhujeme znění § 107 odst. 4 ponechat v původním znění. 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení navrhujeme ponechat v původním znění, neboť 
současně navrhujeme ponechání § 52 zákona o sociálních službách 
v systému sociálních služeb.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno – ROZPOR 
Existence §52 v nové úpravě nemá 
smysl, protože bude plně nahrazena 
možností zřídit ve zdravotnických 
zařízeních dlouhodobé a následné péče 
novou sociální službu Ošetřovatelský 
domov. Tato nová služba je 
plnohodnotným druhem sociální služby 
uvedeným v § 34. Tato služba je 
podrobně popsána v §50a. 
Viz také odůvodnění k první 
připomínce. 

Čl. III-§ 116 c Navrhujeme znění § 116c upravit následujícím způsobem:  
„Poživatelům důchodů, umístěným v ústavech sociálních služeb 
poskytujících pobytové služby v domovech pro osoby se zdravotním 

Neakceptováno – ROZPOR 
Jak vyplývá z čl. I bodu 10 navržené 
novelizace, ust. § 52 ZSS se tímto 
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postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním 
režimem, týdenních stacionářích a zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče poskytovaných dle § 52, provádějí výplatu dávek důchodového 
pojištění v hotovosti tato zařízení, pokud s tímto způsobem výplaty tito 
poživatelé souhlasí, toto zařízení podalo žádost o tento způsob výplaty 
orgánu sociálního zabezpečení a ten s tímto způsobem výplaty souhlasí 
nebo do 30 dnů ode dne doručení žádosti zařízení nesdělil, že s tímto 
způsobem výplaty nesouhlasí. Způsob výplaty podle věty první nelze 
použít, je-li příjemcem důchodu jiná osoba než oprávněný. Zařízení 
sociálních služeb je povinno na výzvu orgánu sociálního zabezpečení 
neprodleně vrátit orgánu sociálního zabezpečení splátky důchodu 
oprávněného, které byly poukázány tomuto zařízení podle věty první, 
pokud tyto splátky oprávněnému již nenáležely z důvodu jeho úmrtí nebo 
pokud oprávněný v době poukázání těchto splátek pobyt v zařízení již 
ukončil; zařízení přitom těchto splátek důchodu nesmí použít jiným 
způsobem.“ 
Odůvodnění: 
Toto ustanovení navrhujeme s ohledem na výše navrhované změny 
doplnit o sociální služby poskytované dle § 52, aby i zde bylo možné 
provádět výplatu dávek důchodového pojištění v hotovosti.  
Tato připomínka je zásadní. 

návrhem zrušuje. Z bodu 9 téhož 
ustanovení pak vyplývá, že specifická 
forma „poskytování sociálních služeb ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové péče“ 
regulovaná dosavadním ust. § 52 ZSS se 
má nahradit novým typem sociální 
služby „ošetřovatelské domovy“ (ust. § 
50a ZSS). Současně se přechodným 
ustanovením čl. II navrhuje, aby 
poskytovatel zdravotních služeb, který 
poskytoval sociální služby ve 
zdravotnickém zařízení podle § 52 ZSS, 
ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, do dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona, byl oprávněn 
poskytovat tyto služby podle ZSS, ve 
znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona, i po dni nabytí 
účinnosti tohoto zákona, nejdéle však do 
31. prosince 2022. Docházelo by zde 
tedy k určité paradoxní situaci, kdy je 
v jednom předpisu určitý institut rušen 
(byť výhledově), zatímco do jiného 
předpisu je vkládána novelizace 
zohledňující dosavadní existenci tohoto 
zanikajícího institutu. 
Podstatnější však je, že pobytové služby 
podle dosavadního znění ust. § 52 ZSS 
poskytují zdravotnická zařízení 
lůžkové péče. Vyplácení důchodů 
osobám, které dlouhodobě pobývají ve 
zdravotnických zařízeních poskytovatelů 
lůžkové péče, je řešeno speciálním 
ustanovením § 116d zákona č. 582/1991 
Sb. a není proto nutné (a v podstatě ani 
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možné), aby na ni dopadalo ještě ust. § 
116c téhož zákona, které řeší vyplácení 
důchodů prostřednictvím 
poskytovatelů pobytových sociálních 
služeb.   

Obecně 
 

MPSV předložený návrh ve své podstatě neřeší optimální poskytování 
zdravotních  
a sociálních služeb natolik odlišným způsobem, jako tomu je doposud. 
Pouze ulevuje zdravotním pojišťovnám od kontraktační povinnosti a 
přenáší financování zdravotní péče do systému sociálních služeb. 
Problém lidí, kteří potřebují, v důsledku svého neuspokojivého 
zdravotního stavu a nepříznivé sociální situace, zdravotní a sociální 
služby zároveň by jistě řešen měl být. S tím lze souhlasit. Taktéž lze 
souhlasit s tvrzením v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace, ve 
kterém je obsaženo, že ve zdravotnickém zařízení nejsou naplňovány 
sociální potřeby osob, které jsou zde léčeni, již ale nelze souhlasit 
s tvrzením, že v zařízeních sociálních služeb nejsou dostatečně naplněny 
zdravotní potřeby jejich klientů. 
I nyní jsou poskytovány zdravotní výkony v zařízení sociálních služeb, a 
to řádně, v odpovídající kvalitě a odborně způsobilým personálem. Je 
tedy zbytečné komplikovat tento stav tím, že si poskytovatel sociálních 
služeb bude muset registrovat další sociální službu, naopak by se měly 
vytvořit podmínky pro to, aby tito poskytovatelé mohli poskytovat 
potřebné výkony ošetřovatelské, léčebně rehabilitační a paliativní péče, a 
to bez zbytečné zátěže (administrativní, časové aj.) spojené s další 
registrací. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neakceptováno – ROZPOR 
 
Existence §52 v nové úpravě nemá 
smysl, protože bude plně nahrazena 
možností zřídit ve zdravotnických 
zařízeních dlouhodobé a následné péče 
novou sociální službu Ošetřovatelský 
domov. Tato nová služba je 
plnohodnotným druhem sociální služby 
uvedeným v § 34. Tato služba je 
podrobně popsána v §50a. 
 
Viz odůvodnění k první připomínce. 
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Středočeský kraj Obecně 

 
Novelu v navrhované podobě odmítáme. 
Odmítáme jak samotnou filozofii, tak navrhované řešení. 
Návrh neřeší současné problémy pobytové sociální péče. 
Zdůvodnění:  
Problémem současné zejména pobytové sociální péče je  

 nedostatek kapacit a finančních prostředků ke zpřístupnění této péče 
nejširšímu okruhu potřebných obyvatel 

 nedostatek finančních prostředků k zajištění důstojných podmínek pro 
obyvatele a ohodnocení zaměstnanců pracujících v sociálních službách,   

 nejasnost kompetencí mezi poskytovateli sociálních služeb 
a poskytovateli zdravotních služeb a regulačními autoritami v systému 
sociální a zdravotní péče a 

 nejasnosti ve vymezení statutu a obsahu i formy sociální služby 
nehrazené ze zdravotního pojištění a zdravotní služby poskytované 
hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění u klientů 
pobytových sociálních služeb. 
Nesouhlasíme s tím, aby stávající nebo noví poskytovatelé pobytových 
sociálních služeb vstupovali do systému standardních zdravotních 
služeb, resp. systému veřejného zdravotního pojištění na základě 
oprávnění dle § 10 zákona o zdravotních službách. Už tak nepřehledná 
situace v oblasti dlouhodobé lůžkové péče v ČR by se tímto návrhem 
ještě více znepřehlednila.  
Novela zákona předpokládá nekoncepční propojení zdravotních 
a sociálních služeb, přičemž v návrhu absentuje úprava působnosti 
správních orgánů.  
Upozorňujeme na nejednotnou příslušnost krajských orgánů udělujících 
registraci/oprávnění k poskytování sociálních služeb (o registraci 
sociálních služeb rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého 
nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby) 
a k poskytování zdravotních služeb (o registraci rozhoduje krajský úřad, 
v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž budou 
zdravotní služby poskytovány). 
Není zřejmé, jakým způsobem navazuje zřízení nového zařízení 
sociálních služeb podle § 34 písm. g) zákona o sociálních službách ve 

Vysvětleno 
Připomínky směřující proti smyslu námi 
navržené úpravy. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKMAMP4T)



82 
 

znění navrhované právní úpravy na novelu zákona o sociálních službách, 
která má nabýt účinnosti v druhé polovině roku 2017. Žádáme 
o objasnění dané skutečnosti.  
Pokud budou do sítě zařazovány nově vznikající ošetřovatelské domovy, 
dojde k navýšení požadavků na státní dotaci (musí být zohledněno při 
rozdělování financí na poskytování sociálních služeb do krajů). 
Lze důvodně předpokládat rozšiřování stávajících personálních kapacit 
u stávajících sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby 
se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením), 
a to nejen o pracovníky přímé péče (např. sociální pracovníci pro nově 
vzniklé kapacity v souladu s dodržováním nastavených personálních 
standardů) ale i nepřímé související s administrativní zátěží. 
Pravděpodobný personální nárůst je nutné též zohlednit při rozdělování 
financí na poskytování sociálních služeb do krajů. Vzhledem k tomu, že 
není známo a nelze předpokládat, v jakém množství a s jakými náklady 
bude vznik nové služby spojen, nelze v tuto chvíli vyčíslit požadavek na 
navýšení státní dotace, jež je prostřednictvím krajů mezi poskytovatele 
rozdělována. MPSV nicméně bude muset s případným navýšením 
požadavků na dotaci v době, kdy úprava zákona vstoupí v účinnost, 
počítat a vyčlenit krajům finanční prostředky v dostatečném množství. 
Tato připomínka je zásadní. 
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§ 36 Bod g) je podle novely § 34 ošetřovatelský domov, z toho vyplývá, že 
OD nemusí mít oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Což 
odporuje dalším navrhovaným ustanovením.  
Do § 36 zakomponovat i sociální službu chráněné bydlení, kdy by mohly 
být poskytovány úkony ošetřovatelské péče, a to i s ohledem na proces 
deinstitucionalizace SS a přechod především DOZP na CHB. 
Z původního ustanovení byla vyňata rehabilitační péče, která je velmi 
potřebná pro klienty vyjmenovaných služeb.  Tato péče nemusí být 
dlouhodobá a intenzivní, aby bylo nutné klienty využívat ošetřovatelský 
domov. Požadujeme úkony rehabilitační péče do § 36 vrátit.  
V tomto ustanovení je uvedeno omezení rozsahu zdravotní péče 
v návaznosti na časovost provádění jednotlivých úkonů. Avšak z daného 
ustanovení není zřejmé, jestliže osoba bude potřebovat více péče, zda 
bude poskytovatelem poskytnuta, byť se bude jednat o rozsah, který 
může být prováděn právě v těchto zařízeních sociálních služeb. Žádáme 
o úpravu nebo vysvětlení dané skutečnosti.  
V návrhu právní úpravy je uvedeno „především prostřednictvím 
zaměstnanců těchto zařízení“, avšak tato formulace ponechává neustále 
možnost, že ošetřovatelská péče může být i v těchto službách 
poskytována jinou osobou. Dáváme ke zvážení, zda formulaci neupravit 
takovým způsobem, že bude povinnost tyto činnosti poskytovat.  
V návrhu právní úpravy a přiložených dokumentech je uvedeno rozšíření 
rozsahu poskytované zdravotní péče o některé body, které však 
znamenají dovybavení jednotlivých domovů určených s odkazem na 
§ 34 zákona o sociálních službách. Jsou někde vyčísleny tyto náklady 
a jejich dopad na financování služeb – náklady jak z pohledu 
investičních, tak provozních? Jedná se například o „centrální rozvod 
kyslíků“ nebo kyslíkové bomby a jejich uchování, které má přísné 
bezpečnostní podmínky.  
Není zřejmý vztah rozsahu péče § 36 a § 50a odst. 3 ve vztahu k rozsahu 
zdravotní péče a rozsahu možného vykazování na jednu 
osobu/pacienta/klienta v rámci dne. Žádáme o vyjasnění.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Ošetřovatelský domov bude zařízení 
sociálních služeb, bude mít registraci 
podle zákona č. 108/2006 Sb., proto byl 
doplněn do výčtu § 34, zároveň však 
bude mít i oprávnění podle zákona o 
zdravotních službách, bude zároveň i 
poskytovatel zdravotních služeb. 
 
Ošetřovatelská péče do služby chráněné 
bydlení může být zajištěna pomocí 
domácí zdravotní péče (odb.925). Není 
plánováno zařazení této služby pod §36. 
 
Vzhledem k došlým připomínkám 
navrhujeme, aby ošetřovatelským 
domovem mohly být pouze 
poskytovatelé zdravotních služeb 
s oprávněním k poskytování zdravotních 
služeb v následné nebo dlouhodobé 
lůžkové péči. Současní poskytovatelé 
pobytových sociálních služeb si mohou 
požádat o poskytování zdravotní péče 
v rozsahu odbornosti 923 (dle §10 ZoZS 
s navazujícím výběrovým řízením na 
úhradu) 
Materiální, technické i personální 
podmínky jsou nastaveny tak, aby je už 
současní poskytovatelé naplnili. 

§ 50a Poskytovatel služby ošetřovatelský domov se ocitne v režimu dvojí 
legislativy, která spolu ne vždy koresponduje.  

Vysvětleno 
Oproti původnímu materiálu došlo 
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 Odmítnutí poskytnutí služby (např. dle ZSS nejsou dány důvody pro 
odmítnutí, ale dle ZZS nemá poskytovatel smlouvu se zdr. pojišťovnou, 
u které je zájemce pojištěn – může tedy jako poskytovatel zdr. služeb 
přijetí pacienta do péče odmítnout – nepůjde o neodkladnou péči) 

 Opatření omezující pohyb (§ 89 ZSS – fyzické úchopy, umístění do 
místnosti zřízené k bezpečnému pobytu, podání léků na základě ordinace 
lékaře a za jeho přítomnosti, ZSS považuje tato opatření až za nejzazší 
řešení, preferuje prevenci, slovní zklidnění, odvedení pozornosti atd.  X 
§ 39 ZZS – úchopy, kurty, síťové lůžko, umístění do místnosti zřízené 
k bezpečnému pobytu, ochranný kabátek nebo vesta, psychofarmaka, 
kombinace výše uvedeného – ZZS hovoří obecně o jejich použití při 
poskytování zdravotních služeb, což lze vztáhnout i na domácí péči. 
Hrozí tak návrat např. k síťovým lůžkům, neboť se poskytovatel bude 
moci odkázat na to, že postupuje v souladu se zdravotnickými předpisy. 

 Novela je zamýšlena tak, že služba ošetřovatelský domov bude v případě 
stávajících poskytovatelů soc. služeb „přidružena“ k již poskytovaným 
službám DS, DZR nebo DOZP. Takový poskytovatel ale bude mít 
zároveň oprávnění k poskytování zdr. služeb na domácí péči a jako 
takový bude uveden v Národním registru poskytovatelů zdr. služeb -  tj. 
pokud se na něj obrátí pacient „zvenčí“ a bude žádat poskytnutí 
zdravotní služby ve svém přirozeném prostředí, tj. u sebe doma, mohou 
ho odmítnout jen z důvodů, uvedených v ZZS. Je ve zdravotnické části 
nějak řešeno, že v případě těchto poskytovatelů bude muset klient 
využívat zdravotní i sociální služby, resp., že tito poskytovatelé nebudou 
zveřejňováni ve veřejné části Národního registru poskytovatelů zdr. 
služeb? 
V praxi bude docházet k problémům v souvislosti s přesuny uživatelů 
z jedné služby do druhé – na rozdíl od varianty DS →DZR (došlo ke 
zhoršení zdr. stavu klienta, které má trvalý charakter), v případě varianty 
DS, DZR → OD může jít mnohem častěji o řešení momentálního 
zhoršení zdr. stavu klienta s vyhlídkou na jeho zlepšení. Znamená to 
tedy ukončení poskytování služby DS a uzavření smlouvy o poskytování 
služby OD, přičemž „uvolněné“ místo ve službě DS by nemělo být 
obsazeno. Takový postup je pro klienta i poskytovatele zatěžující, 
nepružný a pro klienta i rizikový (poskytovatele nic nenutí „držet“ 

k úpravě. 
Ošetřovatelské domovy budou vznikat 
pouze u poskytovatele zdravotních 
služeb. Ošetřovatelský domov, který si 
bude registrovat zdravotnické zařízení, 
bude muset dodržovat stejné standardy 
kvality sociálních služeb, zároveň bude 
muset mít oprávnění podle § 10 zákona 
o zdravotních službách. Současní 
poskytovatelé pobytových sociálních 
služeb si mohou požádat o poskytování 
zdravotní péče v rozsahu odbornosti 923 
(dle §10 ZoZS s navazujícím 
výběrovým řízením na úhradu).  
Stávající poskytovatelé následné či 
dlouhodobé péče dle ZoZS, pokud se 
registrují jako ošetřovatelský domov, 
budou muset dodržovat standardy 
kvality sociálních služeb jako jiní 
poskytovatelé sociálních služeb podle 
zákona č. 108/2006 Sb. Lze vyloučit, že 
by hrozil návrat ke klecovým lůžkům. 
Povinnost dodržovat standardy kvality 
sociálních služeb vyplývá z toho, že 
ošetřovatelský domov bude registrované 
zařízení sociálních služeb, registrovaná 
zařízení sociálních služeb mají 
povinnost podle § 88 zákona č. 
108/2006 Sb. dodržovat standardy 
kvality.  
Povinnost přijmout pacienta vyplývá již 
ze stávající legislativy, poskytovatel 
zdravotních služeb může pacienta 
odmítnout jen ze zákonem vymezených 
důvodů. 
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klientovi místo ve službě DS).  Zavedení nového druhu služby tak, jak je 
nastaveno má smysl jen v případě uživatelů, u nichž je jejich zhoršený 
zdravotní stav trvalý, což je v rozporu s tím, že by se tím měla zlepšit 
prostupnost zdr. a soc. služeb a efektivita reakce na aktuální potřeby 
klientů. 
Není zřejmé, jak má být nová služba provázána s předpokládaným 
zařazením zařízení typu hospic mezi sociální služby (předpokládá se, že 
OD bude mít oprávnění pro obory ošetřovatelská péče, léčebně 
rehabilitační péče nebo paliativní péče). Z logiky věci by paliativní péče 
v ošetřovatelském domově měla být poskytována klientům, kteří dříve 
využívali např. službu DS téhož poskytovatele (tak aby klient mohl 
zůstat v témže zařízení a poskytovatel mohl vykázat větší objem zdr. 
péče) a hospic by byl určen klientům, kteří do systému pobytových soc. 
služeb přicházejí „zvenčí“. Tato úvaha však ze zákonné úpravy 
nevyplývá. 
Služba ošetřovatelský domov předpokládá větší rozsah zdr. péče, kterou 
klienti potřebují – to ale nekoresponduje s tím, jak byly dosud 
koncipovány sociální služby poskytované ve zdr. zařízeních lůžkové 
péče, které mají být zrušeny a nahrazeny službou OD. Podstatou je 
zajištění péče o klienty, kteří se po ukončení hospitalizace nemohou 
vrátit domů, protože potřebují péči jiné osoby, která však není 
k dispozici. V praxi zde většinou uživatelé čekají, až se uvolní kapacita 
v soc. službě, kterou budou moci využívat. Důvodem k využívání této 
služby tedy zpravidla není větší potřeba zdr. péče na straně klienta, ale 
momentální nedostupnost služby na straně poskytovatelů. Může nastat 
situace, kdy klient bude potřebovat pomoc druhé osoby, ale nebude 
indikován pro OD. Zodpovědnost za zajištění další péče o takovou osobu 
bude v souladu s § 92 ZSS spočívat na obcích, kterým zrušení služby dle 
§ 52 ZSS přinese ještě větší problémy. Již nyní mají obce velké 
problémy s operativním umisťováním klientů do pobytových služeb, 
zejména pokud mají nízké příjmy (lze předpokládat, že počet takových 
osob bude narůstat, vzhledem k tomu, že se do seniorského věku 
dostávají lidé dlouhodobě nezaměstnaní, závislí na sociálních dávkách, 
zatížení exekucemi apod.). V takovém případě je nutné začít budovat 
kapacity „krizových lůžek“ v pobytových službách, které bude třeba 

Je pouze na zdravotní pojišťovně, aby 
pro své pacienty zařídila dostatečnou 
dostupnost a kapacitu těchto zařízení 
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výrazně dotovat (poskytovatel bude muset část kapacity vyhradit a držet 
neobsazenou pro případ akutní potřeby) 
Odlišné kompetence kraje pokud jde o určování sítě služeb - podle § 95 
písm. h) ZSS má kraj oprávnění určovat na svém území síť sociálních 
služeb. Odpovídající kompetence kraje k určování sítě zdravotních 
služeb však v ZZS chybí, protože dle Zákona o veřejném zdr. pojištění 
(část 9.) mají povinnost tvořit síť zdravotních služeb svou smluvní 
politikou zdravotní pojišťovny. Bude se novelizovat také § 110 zákona 
č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 
(povinnosti krajů), který by rozšířil kompetenci krajů v oblasti plánování 
sítě zdravotně sociálních služeb? Bez této úpravy nemůže kraj 
komplexně posoudit a následně určit konkrétní poskytovatele, kteří mají 
být součástí této sítě.  
Takto nastavený proces bude pro poskytovatele sociálních služeb 
odrazující, zejména z důvodu nejistoty uzavření smlouvy se zdr. 
pojišťovnami kvůli nové odbornosti 923. Toto riziko je v RIA (str. 15) 
uvedeno, ale není nijak řešeno. Na zdravotní péči poskytovanou 
v pobytových sociálních službách by se měla vztahovat kontraktační 
povinnost v rámci zvláštních smluv tak, jak je ošetřena v § 17a Zákona o 
veřejném zdr. pojištění.  
V rámci základních činností uvedených v odstavci 2 je uvedena 
„aktivizační činnost“. Avšak pokud si blíže prostudujeme odstavec první 
daného ustanovení je zřejmé, že služba bude poskytována jak osobám s 
„dlouhodobou nemocí“, tak osobám se zdravotním postižením. Pokud 
bychom porovnali dané základní činnosti se základními činnosti jiné 
pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením např. 
domov pro osoby se zdravotním postižením, je zde uvedena tato 
základní činnosti „výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti“. 
Vzhledem k této skutečnosti, žádáme o úpravu rozsahu základních 
činnosti v odstavci 2, tak aby bylo možné poskytovat také výchovné a 
vzdělávací činnosti.  
Podmínkou poskytování služeb v ošetřovatelském domově je získání 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle § 10 zákona o 
zdravotních službách (forma: ve vlastním sociálním prostředí pacienta, 
druh: domácí péče – ošetřovatelská nebo léčebně rehabilitační nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKMAMP4T)



87 
 

paliativní). Tomuto záměru odpovídá také důvodová zpráva: „Zároveň 
všechna tato zařízení musí mít oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb zdravotní péče tzv. ve vlastním sociálním prostředí pacienta“ a 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA): „aby mohli 
poskytovat tuto širší ošetřovatelskou péči, podstoupit také výběrové 
řízení na poskytování zdravotních služeb podle § 10 zákona o 
zdravotních službách, a to ošetřovatelské péče, léčebně rehabilitační 
péče, paliativní péče nebo alespoň některé z těchto druhů péče“. Z 
navrženého ustanovení § 50a tato explicitní povinnost pro poskytovatele 
nevyplývá.  
V návrhu opět není myšleno na fyzioterapeuty, ačkoliv dle § 10 zákona 
o zdravotních službách, může zdravotní péči ve formě: vlastní sociální 
prostředí pacienta, druh: domácí péče – léčebně rehabilitační, vykonávat 
pouze fyzioterapeut. U všeobecné sestry se specializací je do budoucna 
nutné specifikovat druh specializace dle příslušného prováděcího 
právního předpisu. 
Tato připomínka je zásadní. 

 V návaznosti na zrušení ustanovení § 52, jako druhu sociální služby, 
nedošlo k opravě této skutečnosti například: 
a. ve vymezení místí příslušnosti u obecních úřadů obce 
s rozšířenou působností které uzavírají smlouvu o poskytování sociální 
služby v § 91 odst. 6 zákona o sociálních službách.  
b. v § 91 stanovujícím povinnost uzavírání smlouvy o poskytování 
sociální služby v písemné podobě, a to vždy nebo na základě alespoň 
jedné ze smluvních stran. Předpokládáme, že ve vztahu ochraně práv 
daných osob se bude jednat o smlouvu obligatorně písemnou. 
Žádáme o úpravu všech povinností v rámci návrhu novely zákona 
o sociálních službách s ohledem na zrušení § 52 ve všech částech zákona 
o sociálních službách.  
Ve vztahu k § 91 odst. 2 zákona o sociálních službách s odkazem na 
nový druh sociální služby není zřejmé, zda bude smlouva také v rámci 
základních náležitosti nějakým způsobem reflektovat rozsah 
poskytovaných zdravotních služeb/úkonů. Žádáme o doplnění této 

Vysvětleno - akceptováno částečně  
 
§ 91 bude v návaznosti na zrušení § 52 
upraven 
 
 
 
 
 
 
Úpravu ponecháme s ohledem na to, že 
zařízení podle § 52 je možné provozovat 
ještě až do roku 2022.  
 
Ošetřovatelské domovy budou mít 
registraci  jako poskytovatel sociálních 
služeb a při procesu uzavírání smlouvy 
bude postupovat stejným způsobem jako 
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skutečnosti do důvodové zprávy nebo úpravu daného ustanovení.  
Tato připomínka je zásadní. 

jiní poskytovatelé soc. služeb a nebude 
reflektovat rozdělení péče dle odborností 
913 vs. 923. 
 
 
 
 
 
 

§ 79 odst. 1 
DZ 
RIA 

U bodu 1 (rozhodnutí o registraci k poskytování SS v zařízeních 
sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. d), e) nebo f)) není 
zřejmé, že bude muset být doložena registrace zdravotnického zařízení – 
péče v přirozeném v prostředí jak je popisována v RIA a důvodové 
zprávě. 
Návrh ustanovení nekoresponduje se záměrem § 50a, důvodovou 
zprávou a Závěrečnou zprávou z hodnocení dopadů regulace (RIA). 
Zcela vypadla z podmínek registrace povinnost mít udělené oprávnění 
dle § 10 zákona o zdravotních službách. Není tedy zcela jasná vazba na 
§ 10 zákona o zdravotních službách, která je zmíněna v § 50a návrhu.  
Jak se bude posuzovat specializace zdravotnického personálu 
v souvislosti cílovou skupinou klientů (např. specializace pro děti do 3 
let – OD s cílovou skupinou senioři). Odbor zdravotnictví nezkoumá 
specializaci.  
Z § 79 písm. h) vyplývá potřeba zvláštní registrace pro ošetřovatelské 
domy v návaznosti na předchozí registraci sociální služby a zdravotní 
služby. Nejedná se právě o zvýšení administrativní zátěže v návaznosti 
na dvojí až trojí registraci ve vztahu k vyrovnávací platbě, pověření 
v souladu s evropským právem, registraci, vykazování jako pro sociální, 
tak zdravotní vykazovací systémy, žádosti o dotaci, vyúčtování 
poskytnutých finančních prostředků a kontroly z obou oblastí. Nejevilo 
by se jako vhodnější, označení části kapacity stávajících druhů 
pobytových sociálních služeb, na které je odkazováno v § 34 zákona 
o sociálních službách a nevytváření specifického zařízení /druhu sociální 
služby? Nepostačovalo by takovéto označení dat do registru 
poskytovatelů sociálních služeb, jako specifikum? 

Vysvětleno 
Na základě připomínek z MPŘ se budou 
moci stát „ošetřovatelským domovem“ 
pouze poskytovatelé zdravotních služeb 
s oprávněním k poskytování následné 
nebo dlouhodobé lůžkové péče. 
Ustanovení §50a i § 79 budou 
přeformulovány, v § 50a odst. 5 bude 
výslovně uvedeno, že ošetřovatelský 
domov bude muset mít oprávnění dle 
§ 10 zákona o zdravotních službách a 
oprávnění k poskytování následné nebo 
dlouhodobé lůžkové péče podle zákona 
o zdravotních službách. V § 79 bude 
výslovně uvedeno, že podmínkou 
registrace ošetřovatelského domova 
bude oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle § 10 zákona o 
zdravotních službách a udělení 
oprávnění k poskytování následné nebo 
dlouhodobé lůžkové péče podle zákona 
o zdravotních službách. 
Bez výše uvedených oprávnění podle 
zákona o zdravotních službách nebude 
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 Je to oprávnění poskytovatele nebo celkových lůžek? Projevuje se dané 
do jednotlivých dokladů, které mají být doloženy v rámci dopadávání 
žádosti o registraci? 

 Jaká budou přechodná ustanovení pro skutečnosti, že bude muset dojít 
k předregistraci anebo tato skutečnost nebude povinnost a poskytovatel 
nebude mít možnost získat finanční prostředky z veřejného zdravotního 
pojištění v takovém rozsahu, který budou mít ošetřovatelské domy. 
Budou toto vytýkat kontroly v rámci prováděných kontrol registračních 
podmínek. Žádáme o doplnění/vyjasnění.  
Jak dlouho musí mít poskytovatel sociálních služeb registraci? Musí být 
prokázána nějaká historie registrace nebo lze zaregistrovat současně? 
V případě nemocnice doloží oprávnění od odboru zdravotnictví? Kdo 
bude posuzovat materiální, věcné a personální vybavení? Bude 
kolaudováno jako nemocnice nebo sociální zařízení, vzhledem 
k posouzení požární ochrany a předpisů. Jde o rozdílné požadavky. 
Tato připomínka je zásadní. 

možná registrace podle zákona 
č. 108/2006 Sb. jako ošetřovatelský 
domov.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V návaznosti na zrušení § 52 v odstavci 2 daného ustanovení, nedošlo 
k jeho náhradě, tak aby daná povinnost sdělování údajů orgánu sociálně 

Akceptováno  
Ošetřovatelský domov se bude týkat i 
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právní ochrany dětí, platila také pro nově zřízené sociální služby; není 
ani zřejmé, že by služba měla být poskytována osobám starším 18 let. 
Žádáme o doplnění.  
Tato připomínka je zásadní. 

dětí. 

Moravskoslezský kraj § 50a Navrhujeme, aby v novém ustanovení § 50a bylo upraveno pravidlo, 
z něhož by vyplývalo, že osobám, které nejsou schopny vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a není 
jim poskytována pomoc a péče poskytovatelem sociální služby nebo 
osobou blízkou (příp. asistentem sociální péče), musí být zabezpečena 
péče ošetřovatelským domovem.  
Odůvodnění:  
Zrušením ustanovení § 52 dojde k zásadnímu snížení sociální ochrany 
osob, u nichž bude ukončena akutní zdravotní péče v rámci hospitalizace 
nebo následná péče v rámci LDN, a nebudou mít tak upraven dosavadní 
nárok na pomoc prostřednictvím služeb ošetřovatelského domova. 
V současnosti znění ustanovení § 52 zajišťuje, že osobám, které jsou 
propuštěny ze zdravotnického zařízení (je ukončena hospitalizace), je 
zdravotnické zařízení povinno zajistit péči dle § 52 zákona o sociálních 
službách, jako přechodový můstek mezi zdravotními a sociálními 
službami. V novém ustanovení § 50a takové pravidlo nastaveno již není - 
jde o novou službu. Jelikož jde u ošetřovatelských domovů o samostatné 
právní subjekty soukromoprávního charakteru, nebude mít osoba 
opouštějící zdravotnické zařízení, nemaje smluvenou kontinuální péči 
poskytovatele sociálních služeb, žádné jistoty, že jí péče bude zajištěna.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno  
Tato povinnost vyplývá již ze stávající 
legislativy, poskytovatel zdravotních 
služeb může pacienta odmítnout jen ze 
zákonem vymezených důvodů. 
Je pouze na zdravotní pojišťovně, aby 
pro své pacienty zařídila dostatečnou 
dostupnost a kapacitu těchto zařízení 

§ 91 odst. 6 Navrhujeme upravit znění v kontextu navržených změn a vypustit text, 
který obsahuje pravidlo k dosavadnímu ustanovení § 52, tj. část textu 
„nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení 
sociálních služeb nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče podle § 
52“. 
Odůvodnění: 
Jde jen o technickou změnu a úpravu textu v kontextu návrhu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
V § 91 odst. 6 se slova „nebo ve 
zdravotnickém zařízení lůžkové péče 
podle § 52“ zrušují.“. 
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§ 100a odst. 2 Navrhujeme namísto vypuštěného ustanovení § 52 doplnit nové 
ustanovení § 50a. 
Odůvodnění: 
Zřejmě nepanuje jistota, že nebude ošetřovatelský domov nikdy využíván 
např. osobou mezi 15. a 18. rokem věku, u níž také může vzniknout 
potřeba péče, kterou nebude možné zajistit jiným druhem sociální služby 
nebo zařízením sociálních služeb. Proto by bylo vhodné tuto možnost 
v ustanovení § 100a odst. 2 ponechat, když ve shodném kontextu 
stávajícího ustanovení § 52 byla uvedena. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno  
Ošetřovatelský domov se bude týkat i 
dětí. 

Přechodné 
ustanovení 

Navrhujeme upravit přechodná ustanovení, která se týkají současného 
zápisu do registru poskytovatelů sociálních služeb a dále podepsaných 
smluv o poskytování sociální služby dle existujícího ust. § 52.  
Odůvodnění: 
Z textu návrhu nevyplývá, jak bude přistupováno k těm zdravotnickým 
zařízením, která v současnosti poskytují péči dle ustanovení § 52, a to: 

  jak z hlediska jejich dosavadního zápisu v registru poskytovatelů 
sociálních služeb dle § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách,  

 tak u podepsaných smluv o poskytování sociální služby uživateli dle § 91 
odst. 1 a 6 zákona o sociálních službách.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Přechodné ustanovení na základě 
připomínky MZD bude doplněno.  
 

Nad rámec 
návrhu 

K zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 
pozdějších předpisů 
Navrhujeme, aby v souvislosti s navrhovanou změnou zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byl 
„ošetřovatelský domov“ promítnut zejména do ustanovení § 33 odst. 6 
zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Odůvodnění: 
Pokud dochází k takové změně charakteru poskytované péče, kdy půjde o 
zařízení sociálních služeb (viz § 34 zákona o sociálních službách), pak 
není důvod k odlišnému způsobu při zajištění úhrad ve vztahu k tomuto 
novému zařízení v § 50a, poněvadž i zde je potřeba hradit ubytování a 
stravu, nikoliv jen poskytovanou péči. 

Akceptováno 
Připomínce vyhovujeme s ohledem na 
současnou konstrukci nároku na DnB (a 
nového PnB) při pobytu v sociálních 
službách, který je principiálně navázán 
na to, zda mezi základní činnosti, které 
sociální služba poskytuje, patří i 
ubytování. 
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Tato připomínka je zásadní. 

Karlovarský kraj Předkládací 
zpráva 

Z Předkládací zprávy, ani z dalších částí odůvodňujících předkládaný 
návrh změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ZSS) není přesvědčivě zdůvodněná 
potřeba zavedení nové sociální služby - ošetřovatelské domovy- do ZSS. 
Současná právní úprava ZSS (ustanovení § 36) již umožňuje formu 
poskytování pobytových sociálních služeb (zejména domovy pro seniory 
a domovy se zvláštním režimem, popř. časově omezenou poskytovanou 
sociální službu ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče dle § 52 
zákona o sociálních službách) zajistit požadovaný, potřebný stav ve 
prospěch klientů těchto pobytových sociálních služeb, tedy poskytování 
sociálních a zdravotních služeb současně, na jednom místě, se zárukou 
dostupnosti, kvality a bezpečnosti.  
To, že se tak neděje, není způsobeno chybějícím novým druhem sociální 
služby – ošetřovatelské domovy, ale neplněním smluvních podmínek ze 
strany zdravotních pojišťoven ve vztahu k pobytovým sociálním 
službám, tj. nedostatečným proplácením indikované ošetřovatelské a 
rehabilitační péče (viz § 36 ZSS). Přesněji, potřebná rehabilitační péče je  
téměř nekontrahována. 
Je obecně známo, že do systému pobytových sociálních služeb by měla 
jít ze zdravotních pojišťoven částka cca 3-6 mld. korun, avšak 
propláceno je pouhých cca 1,4 mld. korun. 
Pokud zákonodárce vychází z předpokladu, že je třeba rozšířit seznam 
zdravotních výkonů, aby klienti pobytových sociálních služeb nemuseli 
být převáženi do zdravotnických zařízení, je možné tuto situaci řešit 
rozšířením stávající odbornosti 913, avšak za předpokladu, že budou tyto 
úkony propláceny ze strany pojišťoven, aniž by v praxi docházelo k 
sankcionování praktických lékařů za vykazování tzv. „neúčelných ORP“ 
ze strany pojišťoven. 
 
Předpokládaná účinnost zákona od 01. 06. 2017 zcela nereflektuje 

ROZPOR 
Při sestavování § 36 jsme vycházeli ze 
sazebníku a promítli jsme všechny 
výkony. Výkon rehabilitace tam nikdy 
nebyl, byl předmětem dohody se 
zdravotní pojišťovnou příslušného 
pacienta. Možnost této dohody v 
budoucnosti § 36 neznemožňuje. 
V případě nutnosti intenzivnější 
rehabilitace musí tuto péči poskytnout 
pouze fyzioterapeut. Je také možné mít 
nasmlouvaného vlastního fyzioterapeuta 
nebo využít ambulantního poskytovatele 
mimo zařízení.  
 
Léčebně rehabilitační péči lze 
poskytovat v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 55/2011 o činnostech 
zdravotnických pracovníků a jiných 
odbor. pracovníků, prostřednictvím 
zdravotních sester. Pokud poskytovatel 
bude chtít poskytovat i péči léčebně 
rehabilitační, k jejímuž poskytování je 
způsobilý pouze fyzioterapeut, bude mu 
umožněno tuto péči zajistit 
nasmlouváním nově vytvořených 
výkonů návštěvní služby fyzioterapeuta 
nebo zajištěním smluvního vztahu 
(dohoda, PP). Tato možnost bude 
zajištěna v Seznamu zdravotních 
výkonů. 
 
Akceptováno 
Účinnost bude upravena na 1. 1. 2018 
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proces plánování a financování sociálních služeb a proces zařazování 
jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb do krajské sítě sociálních 
služeb. 
Zároveň nerespektuje připravované změny ZSS, ke kterým by mělo dojít 
po schválení tzv. „velké novely“ ZSS, která je nyní ve fázi vypořádání 
připomínek k návrhu změn ZSS. 
 
Závěr: 
Vytvoření nové sociální služby ošetřovatelské domovy neřeší 
požadovaný důvod a cíl nové právní úpravy (jak jsou v předkládací  
zprávě vydefinovány), ale povede k dublování služeb nebo dokonce k 
postupnému útlumu stávajících domovů pro seniory (§ 49 ZSS), které 
poskytují zdravotní služby dle ustanovení §36 ZSS, odbornosti 913, 
která bude zúžená o rehabilitační péči oproti zdravotní péči dle návrhu 
novelizovaného ustanovení § 36 ZSS, odbornosti 913 a ve vztahu k 
navrhované odbornosti 923. Nastane znepřehlednění a navýšení 
prostředků ve financování služeb. Navíc – i přes proklamovaný 
požadavek na dodržování standardů kvality sociálních služeb – dojde k 
návratu kvality poskytovaných služeb do doby před účinností ZSS (tzn. 
režim zdravotnických zařízení). 
 
PŘIPOMÍNKY JSOU ZÁSADNÍ 
S  návrhem na vytvoření nové sociální služby ošetřovatelské domovy 
nesouhlasíme.  

 
 
Neakceptováno - ROZPOR 
 
V současném znění došlo k úpravě ve 
smyslu, že poskytovatel sociální služby, 
který má registrovaný např.: domov pro 
seniory, nemusí dále registrovat 
ošetřovatelský domov. Musí pouze 
získat oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, pokud bude chtít 
poskytovat zdravotní služby na rámec 
odbornosti 913. 
Nejde o tzv. dublování služeb. 
Domníváme se, že zdravotnická zařízení 
dlouhodobé a následné péče se nejvíce 
potýkají s faktem, že pro určitou 
skupinu pacientů nejsou k dispozici 
vhodné pobytové sociální služby ve 
smyslu jejich kapacity a místní 
dostupnosti. Je proto důvodné umožnit 
zdravotnickým zařízením dlouhodobé a 
následné péče registraci sociální služby 
Ošetřovatelský domov, aby mohly svým 
pacientům poskytovat takové služby, 
které jsou aktuálně potřebné. 
Předpokládá se přitom, že zdravotnické 
zařízení bude muset významně zkvalitnit 
poskytovanou sociální službu, tzn. více 
dbát na saturaci sociálních potřeb 
klientů, než tomu bylo na tzv. sociálních 
lůžkách. 
Poskytovatel sociálních služeb, pokud se 
rozhodne poskytovat rozšířené zdravotní 
služby (tzn. mj., že k tomu bude 
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patřičně, zejména personálně vybaven), 
nebude muset přesouvat klienty více 
závislé na péči do zdravotnického 
zařízení, pokud shledá, že je schopen se 
o ně postarat, tj. poskytnout jim takové 
zdravotní služby, které jsou aktuálně 
potřebné.  
Při této konstrukci jsme měli na paměti 
především prospěch pacientů/klientů, 
pro něž je „stěhování za potřebnou péčí“ 
velkou zátěží a v případě, že pobytová 
sociální služba nemá volnou kapacitu 
v místě, kde žijí, kde mají rodinu, 
přátele a prostředí, na které jsou zvyklí, 
je pro ně přijatelnější sociální služba 
poskytnutá ve zdravotnickém zařízení 
v rámci Ošetřovatelského domova. Je 
třeba ještě připomenout, že klient 
uzavírá s poskytovatelem sociální služby 
smlouvu a pokud chce využít služeb 
jiného poskytovatele, nic mu v tom 
nebrání. 
 

 Bod 1.  
§ 14a odst. 1 
větě první se 
slova 
„…nejde-li o 
poskytování 
sociálních 
služeb podle § 
52“ se zrušují. 

Za předpokladu, že se jedná o časově omezené poskytování sociální 
služby (cca 3 měsíce)  a zdravotnická zařízení dodržují svou oznamovací 
povinnost o nadcházejícím propuštění pacienta, je tato služba vhodným 
doplněním systému sociálních služeb, neboť lze překlenout dobu, než 
může pacient/klient odejít do jiného, pro něho přirozeného prostředí.    
 
Návrh nového znění  
Nerušit současné znění. 
 
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Sociální služba ošetřovatelský domov 
není časově omezena. Naopak je 
předpokládáno, že zde pacient/klient 
zůstane, co nejdéle to bude možné a 
bude zajištěno pokrytí potřeb jak 
zdravotních, tak sociálních. 
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 Body 2. 3. 4. a 
5.:  
§ 16 odst. 1 
§ 21a odst. 1 
§ 21a odst. 2 
§ 23 odst. 3 

Vzhledem k tomu, že s navrhovaným vznikem nové sociální služby 
nesouhlasíme, navrhujeme ponechat původní znění uvedených 
ustanovení ZSS. 
 
Návrh nového znění  
Ponechat původní znění uvedených ustanovení ZSS. 
 
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Nová sociální služba vzniká pouze pro 
registraci poskytovatelů zdravotních 
služeb, tedy nahrazuje současný § 52. 

 Bod 6. 
V § 34 odst. 1 
se za písmeno 
f) vkládá nové 
písmeno g), 
které zní: 
„g) 
ošetřovatelské 
domovy“ 

Vzhledem k tomu, že s navrhovaným vznikem nové sociální služby 
nesouhlasíme, navrhujeme ponechat původní znění uvedených 
ustanovení ZSS. 
 
Návrh nového znění 
Ponechat původní znění § 34 
 
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínky směřující proti smyslu námi 
navržené úpravy. 
 

 K § 36 zákona Citované zdravotní výkony, včetně časové dispozice, se mohou měnit v 
závislosti na změně souvisejícího právního předpisu. Z tohoto důvodu 
není žádoucí, aby zde byly taxativně uvedené. 
 
Nesouhlasíme zároveň s vypuštěním rehabilitační péče prováděné 
prostřednictvím zaměstnanců zařízení…, neboť její poskytování v 
pobytových zařízeních sociálních služeb je potřebné a nezbytné. V 
případě, že nebude zařízení sociálních služeb registrováno jako 
ošetřovatelský domov, již nebude rehabilitační péči (byť indikovanou 
lékařem) vykazovat.    
 
Návrh nového znění 
Ponechat původně znění § 36 ZSS.  
 
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Informace o časové dotaci na jednotlivé 
intervence má za cíl rozlišit péči 
poskytovanou odborností 913 (krátké, 
opakované intervence) a odborností 923 
(vyžadující komplexní časově náročnou 
péči). Maximální časový rozsah 
poskytnutých zdravotních služeb v 
rozsahu 180 minut denně vychází ze 
Seznamu zdravotních výkonů a tato 
informace je zde uvedena pro rozlišení 
obou odborností. Péče v rozsahu vyšším 
než 180 minut nebude u odbornosti 913 
indikujícím lékařem předepsána. Jejímu 
poskytnutí, pokud se tak děje v souladu 
se zákonem, nic nebrání. 
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Minutový rozsah jednotlivých výkonů je 
stanoven Seznamem zdravotních 
výkonů. Zákonná úprava pouze 
stanovuje rámec, především pro 
indikující lékaře, který udává, jaký 
rozsah péče lze ještě předpokládat pro 
zajištění prostřednictvím odbornosti 913 
a pro jaký rozsah péče je již potřeba 
zajistit péči odborností 923. 
 
Při sestavování § 36 jsme vycházeli ze 
sazebníku a promítli jsme všechny 
výkony. Výkon rehabilitace tam nikdy 
nebyl, byl předmětem dohody se 
zdravotní pojišťovnou příslušného 
pacienta. Možnost této dohody v 
budoucnosti § 36 neznemožňuje. 
V případě nutnosti intenzivnější 
rehabilitace musí tuto péči poskytnout 
pouze fyzioterapeut. Je také možné mít 
nasmlouvaného vlastního fyzioterapeuta 
nebo využít ambulantního poskytovatele 
mimo zařízení.  
 
Léčebně rehabilitační péči lze 
poskytovat v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 55/2011 o činnostech 
zdravotnických pracovníků a jiných 
odbor. pracovníků, prostřednictvím 
zdravotních sester. Pokud poskytovatel 
bude chtít poskytovat i péči léčebně 
rehabilitační, k jejímuž poskytování je 
způsobilý pouze fyzioterapeut, bude mu 
umožněno tuto péči zajistit 
nasmlouváním nově vytvořených 
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výkonů návštěvní služby fyzioterapeuta 
nebo zajištěním smluvního vztahu 
(dohoda, PP). Tato možnost bude 
zajištěna v Seznamu zdravotních 
výkonů. 

 K § 50a 
zákona 

Domovy budou muset mít vedle registrace k poskytování sociálních 
služeb i oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Na základě toho se 
budou moci ucházet v rámci výběrového řízení o uzavření smlouvy s 
pojišťovnou o poskytování a úhradě hrazených služeb, přičemž výsledek 
výběrového řízení o vstupu do sítě zdravotních služeb nezakládá právo ( 
ale  legitimní očekávání) na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou 
 
Základní činnosti v ošetřovatelských domovech jsou totožné jako v 
domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, v domovech 
pro osoby se zdravotním postižením (vyjma vzdělávacích a výchovných 
činností).  
 
Rozdíl je v rozsahu poskytování úkonů zdravotní péče.   
Nevidíme tedy důvod, aby vznikal nový druh sociální služby, když 
situaci lze vyřešit rozšířením výkonů v rámci existující odbornosti 913, 
nebo možností uzavřít se zdravotní pojišťovnou zvláštní smlouvu dle § 
17a zákona o zdravotním pojištění na odbornost 925, tedy bez 
výběrového řízení.   
 
Návrh nového znění 
§ 50a zcela vypustit 
 
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

Neakceptováno- ROZPOR 
 
V současném znění došlo k úpravě ve 
smyslu, že poskytovatel sociální služby, 
který má registrovaný např.: domov pro 
seniory, nemusí dále registrovat 
ošetřovatelský domov. Musí pouze 
získat oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. 
 
Poskytovatelé nově navrhované 
pobytové služby ošetřovatelský domov 
budou poskytovateli zdravotních služeb, 
proto není důvod, proč by měli mít 
stanoveny rozdílné podmínky, než jiní 
poskytovatelé a zvýhodnění pomocí 
kontraktační povinnosti. 
Kontraktační povinnost narušuje volnost 
smluvní politiky zdravotních pojišťoven, 
která je ze zákona povinna pro své 
pojištěnce zajistit místní a časovou 
dostupnost zdravotních služeb. 
Již nyní je zde řada pacientů, kterým by 
se této služby mělo dostat, přičemž 
zdravotní pojišťovny jsou povinny 
zajišťovat dostupnost zdravotních 
služeb, tedy i ošetřovatelské péče, pro 
své pojištěnce, proto od nich nelze 
očekávat, že tuto službu pro své 
pojištěnce nezajistí. Zavedení 
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kontraktační povinnosti pro zdravotní 
pojišťovny je z jejich pohledu velmi 
problémové, neboť nemají šanci ovlivnit 
kvalitu poskytovaných služeb, neboť 
nemohou poskytovatele žádajícího o 
smlouvu odmítnout a preferovat 
například jiného, který ve stejné oblasti 
zajistí tyto služby lépe. 
Každý účastník výběrového řízení musí 
být schopen obhájit, že tuto službu 
poskytovat chce a je schopen ji 
poskytnout. V tomto ohledu je možno 
využít pomoci krajů, které jim mohou 
poskytnout metodickou podporu při 
plánování rozšíření poskytovaných 
služeb o nově navrhovanou službu, ať už 
se to týká výběrového řízení a uzavření 
smlouvy se zdravotní pojišťovnou, nebo 
získání registrace sociální služby. 

 Body 10. – 18. 
navrhované 
novely ZSS 

Vzhledem k tomu, že s navrhovanou úpravou ZSS nesouhlasíme (viz 
odůvodnění výše) a doporučujeme ustanovení § 50a vypustit, pozbývají 
smyslu i další úpravy v bodech 10. – 18. novelizovaného ZSS.   
 
Návrh nového znění 
Doporučujeme vypustit. 
 
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínky směřující proti smyslu námi 
navržené úpravy. 
 

 Důvodová 
zpráva - 
OBECNÁ 
ČÁST 

Jak je uvedeno v této části, jedním z hlavních záměrů meziresortní 
pracovní skupiny bylo řešit otázku financování ošetřovatelské péče v 
pobytových zařízeních sociálních služeb s cílem optimalizovat 
dostupnost zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a 
sociální péče ve zdravotnických zařízeních.  
 
Navrhovaná novela ZSS vyvolává oprávněný dojem, že poskytovatelé 

Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínky směřující proti smyslu námi 
navržené úpravy. 
 
 
Úprava se týká cílové skupiny, která se 
již nemůže vrátit zpět do vlastního 
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následné péče a léčebny dlouhodobě nemocných se budou přeměňovat 
(zaregistrováním ošetřovatelských domovů) v poskytovatele sociálních 
služeb v objektech zařízení zdravotních služeb. A tak místo aby byla 
snaha vracet pacienty do přirozeného prostředí, ať již do jejich domova, 
nebo do zařízení sociálních služeb uzpůsobených pro cílovou skupinu 
osob závislých na péči jiné fyzické osoby s převážnou nebo úplnou 
závislostí, bude se posilovat poskytování sociální služby ve 
zdravotnickém sektoru, v režimu zdravotních služeb. V takovém případě 
je toto řešení v rozporu s uváděnou Úmluvou o pávech osob se 
zdravotním postižením, zejména tedy s citovaným článkem 19 (Obecná 
část, E., str. 3 Důvodové zprávy) . 
 
PŘIPOMÍNKA JE ZÁSADNÍ: 
Ani z této obecné, ani z následujících částí nevyplývá důvod současného 
návrhu vzniku nové sociální služby a podmínek jejího fungování. 
Odůvodnění: „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“ je v rovině proklamací, 
nejedná se o řádné zdůvodnění návrhu, který bude mít dalekosáhlé 
následky do systému sociálních služeb, jejich financování i kvality 
těchto služeb. 

přirozeného prostředí a zároveň 
potřebuje pokrytí potřeb zdravotních a 
sociálních. 
 

 Důvodová 
zpráva - 
ZVLÁŠTNÍ 
ČÁST 

Dle současného znění § 36  ZSS se má ve vybraných pobytových 
zařízeních sociálních služeb poskytovat ošetřovatelská a rehabilitační 
péče především prostřednictvím zaměstnanců uvedených zařízení.  
V návrhu novely se předefinovává § 36 a navrhuje se, aby tato zařízení 
sociálních služeb poskytovala pouze ošetřovatelskou péči, v omezeném 
rozsahu. 
Navrhované nové znění ustanovené § 36 nereflektuje současnou 
zavedenou praxi v pobytových zařízeních sociálních služeb (domovech), 
kdy již v současné době jsou do těchto přijímány osoby s nejvyššími 
stupni závislosti na péči jiné fyzické osoby (PnP III. a IV. stupně), a to v 

Neakceptováno - ROZPOR 
Chceme, aby poskytovatelé pobytové 
sociální služby, pokud to vyžaduje 
pacientův/klientův stav poskytovali jak 
péči v odbornosti 913, tak v odbornosti 
923. Lze totiž předpokládat, že stav 
pacientů se může v čase měnit, a proto 
nelze možnost poskytovat zdravotní péči 
zúžit pouze na jednu variantu. 
Vzhledem k této proměnlivosti 
zdravotního stavu byly také odbornosti 
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souladu s ustanovením § 48, 49, 50 ZSS. 
 
V bodě 10. je pak zřejmá nesprávnost, kdy poskytovatelé sociálních 
služeb dle § 52 ZSS nejen že mohou požádat o dotaci ze státního 
rozpočtu, ale mohou ji i získat. V praxi se tak děje.  
 
Je všeobecně známo, že se za celou dobu platnosti ZSS nepodařilo 
docílit toho stavu, aby zdravotní pojišťovny proplácely zařízením 
sociálních služeb v plném rozsahu ošetřovatelskou péči (indikovanou 
lékaři) a nepodařila se prosadit ani úhrada potřebné a indikované 
rehabilitační péče.  
Nelze předpokládat, že by po přijetí novely ZSS zdravotní pojišťovny 
plně hradily ošetřovatelskou péči ve stávajících zařízeních sociálních 
služeb.  
Navíc po zaregistrování odbornosti 923 stávajícími zařízeními sociálních 
služeb (tedy domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a 
domovy pro osoby se zdravotním postižením, které budou mít 
zaregistrovanou i sociální službu ošetřovatelské domovy) není zaručeno, 
že budou tato pobytová zařízení sociálních služeb zařazena do sítě 
zdravotnických služeb v kraji a není ani jisté, že jim budou pojišťovny 
proplácet úhrady za poskytovanou ošetřovatelskou, léčebně rehabilitační 
a paliativní péči.  
 
Hrozí tedy, že stávající zařízení sociálních služeb budou 
neufinancovatelná a ohrozí se dlouhé roky budovaný a již zavedený 
systém poskytování sociálních služeb, který je schopen (v případě 
proplácení úhrad z pojišťoven) zajistit poskytování sociálních a 
zdravotních služeb zároveň, ve vlastním sociální prostředí klienta, na 
jednom místě, se zárukou kvality, dostupnosti a bezpečnosti. 
Neufinancovatelné budou zejména z toho důvodu, že se počítá dle 
návrhu s tím, že budou pečovat o osoby s nižším stupněm závislosti na 
pomoci jiné fyzické osoby (PnP I,II), tím dojde k vysokým propadům v 

913 a 923 konstruovány tak, aby mohly 
reagovat na aktuální zdravotní potřebu 
pacienta. 
 
 
Poskytovatelé nově navrhované 
pobytových služeb budou poskytovateli 
zdravotních služeb, proto není důvod, 
proč by měli mít stanoveny rozdílné 
podmínky, než jiní poskytovatelé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oba poskytovatelé mají zákonnou 
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příjmech služeb. 
 
Podmínky pro poskytování sociální služby ošetřovatelské domovy jsou 
nastaveny tak, že nedávají stejnou výchozí pozici poskytovatelům 
sociálních služeb a poskytovatelům zdravotních služeb pro získání 
oprávnění k poskytování stejné sociální služby.  
Získání registrace k poskytování sociálních služeb je v podstatě formální 
záležitost (při splnění požadavků stanovených zejména v ustanovení § 
79 ZSS). Poskytovatelé sociálních služeb však, aby měli oprávnění k 
zajišťování péče v rozsahu odbornosti 923, budou muset projít 
výběrovým řízením pro vstup do sítě zdravotních služeb, kdy navíc není 
záruka proplácení úkonů ze strany zdravotních pojišťoven tím, že 
nemusí dojít ke kontraktu mezi ošetřovatelským domovem a 
pojišťovnou. Není navíc srozumitelné, z jakého důvodu se na uzavírání 
smlouvy se zdravotní pojišťovnou nevztahuje režim ustanovení § 17a 
zákona o veřejném zdravotním pojištění (zejména s ohledem na nález 
Ústavního soudu ČR z 13. 12. 2016, č. j. Pl. ÚS 19/16). 
 
TYTO PŘIPOMÍNKY JSOU ZÁSADNÍ. 

povinnost naplnit požadavky k získání 
obou oprávnění. Tato povinnost je 
vzájemná a stejná pro všechny 
poskytovatele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMOČR Obecně 
 

Svaz měst a obcí ČR vítá jak spolupráci mezi Ministerstvem 
zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí, tak zájem o 
neuspokojivý stav v péči o seniory, nicméně v případě připomínkového 
řízení u toho návrhu nepovažujeme za šťastné a systematické předkládat 
několik návrhů novel jednoho zákona v krátkém časovém horizontu, a 
navíc s rozdílnými daty účinnosti návrhů novel, zvlášť když zatím ani 
jeden ze tří návrhů není u konce legislativního procesu.  
Zákon o sociálních službách (zák. č. 108/2006 Sb.) představuje 
legislativní páteř sociálního systému a časté novelizace, které nejsou 

Akceptováno 
 
Účinnost posunuta na 1. 1. 2018. 
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zkoordinovány jak po stránce procesní, tak po stránce věcné, jsou spíše 
na škodu než užitek občanů, kteří jsou uživateli sociálních služeb. 
V současné chvíli není jasné, jak bude výsledný dokument vypadat, 
nicméně již teď lze odhadovat, s ohledem na průběh legislativního 
procesu a jeho povinné lhůty, že účinnost tohoto návrhu novely 
stanovená na 1. 7. 2017 je nereálná.  
Z výše uvedených důvodů Svaz měst a obcí ČR požaduje stanovení 
účinnosti na 1. 1. 2018 tak, aby byly veškeré doposud předložené 
návrhy novel zákona o sociálních službách, které by do té doby měly již 
zdárně završit legislativní proces, byly v souladu.  
Tato připomínka je zásadní. 

Obecně 
Pozice 
zdravotních 
pojišťoven 

V rámci návrhu novely zákona není stanovena povinnost zdravotních 
pojišťoven uzavřít smlouvu o úhradě zdravotních služeb 
s poskytovatelem sociálních služeb, který získal registraci 
ošetřovatelského ústavu. V případě, kdy není jasný dle návrhu zákona 
dopad na veřejné rozpočty, je nutné stanovit přesné podmínky pro 
uzavření smlouvy o úhradě zdravotních služeb. Bez stanovení povinností 
a pravidel, kterak budou finanční prostředky z veřejného zdravotního 
pojištění využívány, není celý systém ufinancovatelný. Rozhodně ne ze 
zdrojů obcí a krajů. Z toho důvodu by zde měla být jasně vymezena role 
pojišťoven. 
Svaz měst a obcí ČR požaduje, aby v případě splnění podmínek 
„přeregistrace“ a zařazení do střednědobého plánu zde byla povinnost 
zdravotních pojišťoven uzavřít smlouvu na předpokládaný rozsah 
poskytované zdravotní péče, a to v plném rozsahu.  
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno 
Poskytovatelé nově navrhované 
pobytové služby ošetřovatelský domov 
budou poskytovateli zdravotních služeb, 
proto není důvod, proč by měli mít 
stanoveny rozdílné podmínky, než jiní 
poskytovatelé a zvýhodnění pomocí 
kontraktační povinnosti. 
Kontraktační povinnost narušuje volnost 
smluvní politiky zdravotních pojišťoven, 
která je ze zákona povinna pro své 
pojištěnce zajistit místní a časovou 
dostupnost zdravotních služeb. 
Již nyní je zde řada pacientů, kterým by 
se této služby mělo dostat, přičemž 
zdravotní pojišťovny jsou povinny 
zajišťovat dostupnost zdravotních 
služeb, tedy i ošetřovatelské péče, pro 
své pojištěnce, proto od nich nelze 
očekávat, že tuto službu pro své 
pojištěnce nezajistí. Zavedení 
kontraktační povinnosti pro zdravotní 
pojišťovny je z jejich pohledu velmi 
problémové, neboť nemají šanci ovlivnit 
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kvalitu poskytovaných služeb, neboť 
nemohou poskytovatele žádajícího o 
smlouvu odmítnout a preferovat 
například jiného, který ve stejné oblasti 
zajistí tyto služby lépe. 
Každý účastník výběrového řízení musí 
být schopen obhájit, že tuto službu 
poskytovat chce a je schopen ji 
poskytnout. V tomto ohledu je možno 
využít pomoci krajů, které jim mohou 
poskytnout metodickou podporu při 
plánování rozšíření poskytovaných 
služeb o nově navrhovanou službu, ať už 
se to týká výběrového řízení a uzavření 
smlouvy se zdravotní pojišťovnou, nebo 
získání registrace sociální služby. 
 

Obecně 
Financování 
 

Jak již bylo výše uvedeno, v návrhu není nikterak zakotveno financování 
a není zanalyzován dopad na veřejné rozpočty. Dále návrh postrádá 
propojení plánování sociálních služeb v krajích, které se v nastavení 
procesů značně liší. Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
nejsou stanoveny analýzou, ale blíže neurčeným způsobem výpočtu: 
V závěrečné zprávě RIA je uveden výdaj ve výši cca 200 milionů Kč, 
který lze očekávat v prvním roce, kdy se předpokládá registrace cca 1 
000 lůžek. Není však jasné, jak k počtu lůžek autor přišel a jaký dopad 
na státní rozpočet bude mít neočekávané navýšení počtu registrovaných 
lůžek oproti „představě/předpokladu“. Důvodová zpráva předpokládá 
dopad na státní rozpočet i na ostatní veřejné rozpočty v několika 
oblastech, ale v části č.3 RIA není následně dopad na výše uvedené 
rozpočty zanalyzován. Bez stanovení povinností pojišťovnám a bez 
přesné analýzy financování z veřejných prostředků nelze návrh podpořit.  
Svaz měst a obcí ČR žádá přesnější specifikaci financování z 
veřejných rozpočtů na základě analýzy, aby bylo možné 
předpokládat dopady nejen do státního rozpočtu, ale i do rozpočtů 
krajů a obcí, tedy do všech veřejných rozpočtů. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Pro zpracování podrobnější analýzy 
týkající se financování z veřejných 
rozpočtů není v současné době 
k dispozici dostatek informací.  
Jak je v RIA uvedeno, na péči 
v odbornosti 913 bylo v minulosti 
vynakládáno na jednoho pacienta za 
jeden den průměrně cca 150 Kč. Pro 
nově navrhovanou odbornost se tak 
jedná o významné navýšení prostředků. 
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Tato připomínka je zásadní.  
Obecně 
 

Návrh novely zákona nevysvětluje některé pojmy a skutečnosti, se 
kterými v textu pracuje. Některé oblasti v rámci problematiky nejsou 
v návrhu zohledněny a návrh vyvolává příliš mnoho nezodpovězených 
otázek: například návrh neumožňuje či neuvažuje o získání registrace 
ošetřovatelského domu v rámci celé kapacity v případě nově vzniklého 
zařízení. Jaké by byly podmínky pro registraci? 
Dále není jasný obsah navrhované služby „ošetřovatelský domov“ a také 
cílová skupina této služby. Bude tato služba určena poměrem převahy 
zdravotních služeb u klienta? A pokud ano, kdo toto bude určovat – 
ošetřující lékař? 
V popisu ošetřovatelských domů není jasný rozdíl mezi domovem pro 
seniory a ošetřovatelským domem.  
Svaz měst a obcí ČR požaduje vysvětlení výše uvedeného. 
Tato podmínka je zásadní.  

Vysvětleno 
Vzhledem k došlým připomínkám 
navrhujeme, aby ošetřovatelským 
domovem mohly být pouze 
poskytovatelé zdravotních služeb 
s oprávněním k poskytování zdravotních 
služeb v následné nebo dlouhodobé 
lůžkové péči. Současní poskytovatelé 
pobytových sociálních služeb si mohou 
požádat o poskytování zdravotní péče 
v rozsahu odbornosti 923 (dle §10 ZoZS 
s navazujícím výběrovým řízením na 
úhradu) 
 
 

Obecně 
 

V návrhu je popsán rozsah ošetřovatelské péče, kdy je přesně stanoveno, 
které úkony budou proplaceny a které proplaceny nebudou. Při 
taxativním výčtu není jasné, jak bude přistupováno k dalším úkonům, 
které jsou v rámci péče o pacienta/klienta vykonávány všeobecnými 
sestrami, a které je pro pacienta/klienta třeba vykonat v rámci péče.  
Pokud je v návrhu zákona stanoveno, co by měla „péče nanejvýš 
zahrnovat“, měl by být tento výčet kompletní a reflektovat opravdové 
potřeby pacienta/klienta, pro kterého k této legislativní změně dochází. 
SMO ČR žádá o vysvětlení rozsahu ošetřovatelské péče a 
přepracování taxativního výčtu, který jde proti smyslu návrhu. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno 
Akceptujeme připomínku, která se týká 
příliš striktního vymezení činností sestry 
v nově navrhovaném § 36, kdy ze 
stávajícího textu lze vyvozovat, že sestra 
nemůže provádět žádné jiné činnosti, 
než které byly indikovány lékařem. Této 
připomínce vyhovíme a část textu 
ustanovení týkající se nutnosti indikace 
lékařem z návrhu vypustíme. 
 

Obecně 
 

Náklady na novou službu budou dle předloženého návrhu představovat 
zvýšení nákladů zejména v oblasti mzdové, neboť některé uvedené 
výkony smí provádět pouze registrované všeobecné sestry nebo sestry 
specialistky (infúzní terapie apod.), dále je očekáváno posílení 
ošetřovatelek vzhledem k náročnější ošetřovatelské péči o závislejší 
klienty.  

Vysvětleno 
Náročnost ošetřovatelské péče u 
poskytovatelů zdravotních služeb – její 
výkony se nemění, pouze jejich rozsah. 
Personál tedy zůstává stejný. 
Nelze se odvolávat na aktuální 
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S ohledem na dlouhodobě velký nedostatek všeobecných sester, 
pomocného personálu a taktéž praktických lékařů není jasné, jak bude 
v reálu možné tyto podmínky dodržet. Zároveň tato ustanovení nejsou 
jen legislativně technického charakteru, jak autor uvádí, ale také 
znamenají nemalý ekonomický a daňový zásah pro poskytovatel služeb.  
Svaz měst a obcí ČR žádá o přehodnocení této části návrhu, sladění 
s faktickým stavem a vysvětlení záměru a také vyhodnocení dopadů, 
které toto ustanovení na systém poskytovatelů bude mít.  
Tato připomínka je zásadní.  

nedostatek všeobecných sester a jiných 
odborných pracovníků. Kvalitní 
zdravotní služby lze poskytovat pouze 
prostřednictvím odborného personálu. 
Poskytovatele služeb nikdo nenutí, aby 
si registroval novou sociální službu nebo 
získal oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. Chce-li dál 
pokračovat ve stejném režimu jako má, 
je to pouze na jeho rozhodnutí. Musí 
však počítat s tím, že péče, kterou bude 
moci svým pacientům/klientům 
poskytovat, bude omezena na 
pacienty/klienty, o které je schopen se 
postarat se strukturou a počtem 
pracovníků, které má k dispozici. 

Přechodné 
ustanovení 

Možnost souběžného poskytování obou druhů služeb po dobu 5 let 
představuje zvýšené finanční zatížení zejména krajů a obcí. Je zde 
obava, že nová služba odčerpá finanční prostředky ostatním 
poskytovatelům sociálních služeb. Přechodné období 5 let, kdy mají 
vznikat ošetřovatelské domy a současně mohou být poskytovány služby 
podle §52, je příliš dlouhé. Dopady na systém, a především na potřebné 
osoby, by mohly být vcelku veliké.  
Ve skutečnosti totiž není pravdou, že by neexistovaly služby na sociálně 
zdravotním pomezí. Služby, jež odpovídají vymezení ošetřovatelských 
domů, jsou např. poskytovány v domovech se zvláštním režimem, stejně 
jako některé služby pro osoby se zdravotním postižením již dnes splňují 
podmínky stanovené v návrhu novely zákona.  
Svaz měst a obcí ČR žádá o zkrácení přechodného období na 2 roky.  
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno 
 
V současném znění došlo k úpravě ve 
smyslu, že poskytovatel sociální služby, 
který má registrovaný např: domov pro 
seniory, nemusí dále registrovat 
ošetřovatelský domov. Musí pouze 
získat oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. 
Lůžka v ošetřovatelských domovech 
budou nabíhat postupně, přechodné 
období je zvoleno tak, aby nebyl 
ohroženo  fungování celého systému. 
Zkrácení přechodného období na 2 roky 
nebo jinou dobu je problematické 
zejména z hlediska pacienta/klienta. 
Poskytovatel má povinnost zajistit péči 
o aktuální klienty, tzn., pokud by na 
konci přechodného období zanikla tzv. 
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sociální lůžka a poskytovatel by neměl 
zaregistrovanou sociální službu 
Ošetřovatelský domov, měl by příliš 
krátkou dobu na to, aby svým klientům 
zajistil navazující sociální službu, 
zejména v případě, že budou pokračovat 
problémy s kapacitními možnostmi 
pobytových sociálních služeb a s jejich 
místní dostupností. Místo přechodného 
období můžeme uvést konkrétní datum, 
do kterého poskytovatel může obsadit 
sociální lůžko klientem v případě, že 
nehodlá pokračovat v poskytování 
sociální služby (např. 30. 6. 2022, 
v případě, že poskytování služby končí 
k 1. 1. 2023). Jednou z možností je také 
stanovení povinnosti uzavírat smlouvy o 
poskytování sociální služby na dobu 
určitou (pro poskytovatele, který 
nehodlá usilovat o registraci 
Ošetřovatelského domova a v souč. době 
provozuje sociální lůžka). 
Není spor o tom, že služby na zdrav. 
soc. pomezí neexistují, ale problém je 
v tom, že jsou hrazeny nevyhovujícím 
způsobem a jejich poskytování není 
legislativně ukotveno. Pokud už služba 
existuje a splní nastavené parametry, 
nebude pro ni problém v poskytování 
pokračovat, případně svá oprávnění 
rozšířit, zkvalitnit péči a získat na její 
úhradu více prostředků z více zdrojů. 
Tady není žádný rozpor.  
Vymezení ošetřovatelských domovů 
však nemohou odpovídat žádné stávající 
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služby, Ošetřovatelský domov je nová 
konstrukce, navíc se s ním počítá pouze 
ve zdravotnických zařízeních 
dlouhodobé a následné péče, u 
pobytových sociálních služeb se počítá 
se získáním oprávnění k provozování 
zdravotních služeb. 

KZPS ČR, UZS ČR Obecně Cílem návrhu, ale i příslušné Meziresortní skupiny s odkazem na daný 
bod programového prohlášení vlády ČR – má tedy být vyřešit sociálně 
zdravotní pomezí a služby, nastavit jednotné podmínky pro poskytování 
těchto služeb, včetně pravidel a podmínek jejich poskytování a 
financování. Je nutno konstatovat, že návrh tento cíl nenaplňuje. 
V oblasti podmínek poskytování i nadále přináší rozdílné podmínky pro 
poskytování (pro současné pobytové služby sociální péče versus lůžková 
zdravotnická zařízení). 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
V současném znění došlo k úpravě ve 
smyslu, že poskytovatel sociální služby, 
který má registrovaný např: domov pro 
seniory, nemusí dále registrovat 
ošetřovatelský domov. Musí pouze 
získat oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb, aby mohl 
poskytovat zdravotní služby 
ošetřovatelsky náročným klientům a 
získat za ně přiměřenější úhradu než 
doposud. 

účinnost Navrhovaná účinnost k 1. 7. 2017 je z pohledu trvání legislativního 
procesu nereálná. Stejně tak je nesystémové a destabilizační směřovat 
účinnost této změny v rámci, resp. v průběhu daného kalendářního roku 
(zejména s ohledem na financování poskytovatelů, stanovené veřejné 
rozpočty a pojistné plány zdravotních pojišťoven). Odůvodnění brzké 
účinnosti novely je vzhledem k nečinnosti či minimálním aktivitám 
MPSV ČR a MZ ČR zejména v letech 2014 a 2015 v oblasti návrhu 
koncepce a změny dlouhodobé péče v ČR tristní.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Účinnost posunuta od 1. 1. 2018 

Obecně  Tato novela předjímá schválení předchozí návrhu novely zákona č. 
108/2006 Sb. o sociálních službách. Návrh tedy měl být její součástí 
nebo následovat až po schválení této předchozí novely.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Účinnost posunuta od 1. 1. 2018 
Hlavním důvodem, který vedl 
k separátnímu předložení je fakt, že 
spolupředkladatelem této úpravy je 
Ministerstvo zdravotnictví. K řešení této 
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problematiky vznikla v březnu 2014 
Meziresortní pracovní skupina, která 
pracovala na řešení této specifické 
problematiky formou změnového 
zákona, nezávisle na přípravě rozsáhlejší 
novely zákona o sociálních službách.  

Obecně Finální návrh novely zákona o sociálních službách, jehož cílem je úprava 
sociálně zdravotního pomezí, vznikal v časové tísni. Překotné střídaní 
jednotlivých návrhů v posledních týdnech a měsících, zásadní a razantní 
změny těchto návrhů jen dokládají, že jde o návrh, který by si minimálně 
zasloužil větší prostor k odborné diskuzi. Návrh nebyl např. projednán 
zmiňovanou Meziresortní skupinou, nebyl projednán Expertní skupinou 
k dlouhodobé péče při MZ ČR, nebyl projednán PT RHSD pro sociální 
otázky ani PT RSD pro zdravotnictví. Rychlost na projednání této 
novely, která je v přímé korelaci s končícím funkčním období této vlády, 
nemůže být důvodem absence odborné diskuze.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Jsme si vědomi, že návrh není 
komplexní, ale lze jej považovat za 
první krok k nápravě systému 
poskytování zdravotních a sociálních 
služeb. 
Návrh zohledňuje výsledky práce 
mezirezortní pracovní skupiny, která se 
problematikou zabývala několik let. 
V rámci její práce proběhly mnohé 
diskuse na odborné úrovni. Návrh je 
kompromisním výsledkem. Nelze 
souhlasit s tvrzením, že změny, které 
návrh přinese, jsou natolik zásadní a 
razantní, že mají schopnost otřást 
stávajícím systémem služeb. 
Domníváme se, že jej pouze vhodně 
doplňují a ve stávajícím legislativním 
stavu jsou výsledkem toho, co je možné. 

Obecně Cíle, které si navrhovaná novela klade za splnění, jsou dosažitelné již 
nyní postupy nelegislativní povahy. Obsahové a parametrické změny 
v odbornosti 913, včetně vzniku nové odbornosti je možné realizovat bez 
novely stávajících zákonů. Stejně tak zefektivnění tzv. Sociálních 
„hospitalizací“ dle §52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tj. 
stanovení motivačního dotačního mechanismu za paralelního 
represivního přístupu zdravotních pojišťoven v případě tzv. skrytých 
sociálních hospitalizacích.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Tato nově navržená koncepce řeší 
nejenom poskytování většího objemu 
zdravotní péče v rámci poskytovatelů 
sociálních služeb a naopak, ale zároveň 
tento princip legislativně ukotvuje, aby 
bylo možné ho v aplikační praxi využít. 
Na základě několikaleté práce 
mezirezortní pracovní skupiny, zástupců 
jednotlivých poskytovatelů, pojišťoven 
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atd. bylo toto řešení navrženo jako 
konsensuální. 
Jsme přesvědčeni, že námi navrhovaná 
úprava je řešením pro tzv. zdravotně-
sociální pomezí. Na jiných návrzích 
nebyla odborníky nalezena shoda. 

Obecně 
 

Nejedná se o změnový zákon. Změnový zákon by měl řešit změny jak 
sociálních, tak zdravotních předpisů. K tomu v předloženém návrhu 
nedochází. Navíc, návrh vnáší do ZSS ustanovení, která by měla být 
součástí předpisů zdravotních (např. seznamu výkonů). I získání 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb by mělo být součástí zákona 
o zdravotních službách. Má-li se jednat o nový přístup a inovativní a 
koncepční řešení, pak není možné jít cestou novely pouze zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, nýbrž i novelizací zdravotnických 
předpisů (zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, zákon č. 
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) - s těmi není novela 
dostatečně provázána.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Požadované změny nejsou k této změně 
nutné. Navrhovaná úprava je dostačující. 

Obecně 
 

S ohledem na nedávný nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 19/16 
(dosud nepublikovaný ve Sb. zákonů), kterým Ústavní soud zrušil část 
úhradové vyhlášky pro rok 2016 upravující úhrady hrazených služeb 
v pobytových zařízeních sociálních služeb (odb. 913) z důvodu 
překročení zákonného zmocnění v § 17 odst. 5 zák. č. 48/1997 Sb., by 
bylo potřebné v novele upravit i věcně související zákonné zmocnění pro 
budoucí úpravu úhrad vyhláškou MZ a rovněž i samotný obsah zvláštní 
smlouvy uzavírané s pobytovými zařízeními sociálních služeb podle § 
17a zák. č. 48/1997 Sb., a to včetně jejího ukončení a příp. opětovného 
uzavření. Návrhem zákona je možnost uzavření zvláštní smlouvy 
otevírána i pro některé poskytovatele zdravotních služeb a do budoucna 
lze tedy očekávat nárůst počtu těchto smluv a prohloubení problémů. 
Absence odpovídající úpravy je už nyní příčinou vzniku řady soudních 
sporů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
RIA byla upravena ve světle Nálezu 
Ústavního soudu ČR ze dne 13. 12. 
2016.  
Nová odbornost 923 již však nemá 
stejné postavení jako odbornost 913, 
bude se totiž jednat o poskytovatele 
zdravotních služeb, a bude tedy muset 
získat oprávnění. Kontraktační 
povinnost odbornosti 913 zůstává 
zachována. V případě odbornosti 923 
však zavedení kontraktační povinnosti 
není žádoucí. Kontraktační povinnost 
narušuje volnost smluvní politiky 
zdravotních pojišťoven, která je zároveň 
povinna pro své pojištěnce zajistit místní 
a časovou dostupnost služeb. 
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 V případě přijetí navrhované úpravy budou z pohledu veřejného 
zdravotního pojištění existovat poskytovatelé sociálních služeb, kteří 
budou mít uzavřeny dvě smlouvy - zvláštní smlouvu podle § 17a zák. č. 
48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zároveň, budou-li mít 
oprávnění k poskytování zdravotních služeb a splní-li zákonné 
podmínky. i smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb podle § 
17 odst. 1 zák. č.48/1997 Sb. Na druhé straně budou existovat 
poskytovatelé zdravotních služeb, kteří budou mít uzavřenu smlouvu o 
poskytování a úhradě hrazených služeb podle § 17 odst. 1 zák. č. 
48/1997 Sb. a zároveň i zvláštní smlouvu podle § 17a zák. č. 48/1997 
Sb. S ohledem na rozdílnou právní úpravu těchto smluv (uzavírání, 
obsah, úhrady hrazených služeb, zveřejňování smluv…) budou práva a 
povinnosti smluvních stran značně nepřehledné a administrace smluv 
náročná. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Je na zvážení každého poskytovatele, 
zda do nově vznikajícího systému 
zdravotně-sociální péče vstoupí. 
V případě, že ano, je třeba předpokládat 
uzavírání smluvního vztahu 
s pojišťovnou tak, jako každý jiný 
poskytovatel zdravotních služeb. 

§ 36 Navrhované znění §36 je naprosto nepřijatelné; přináší taxativní výčet (a 
ještě obsahově neúplný) obsahu ošetřovatelské péče v sociálních 
službách, a to zcela nesystémově a do budoucna pak omezující jakékoliv 
rozšíření. Navrhujeme jej znovu a lépe formulovat zejména s 
přihlédnutím k souvisejícím konkrétním připomínkám.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno částečně - ROZPOR 
Informace o výčtu výkonů má za cíl 
rozlišit péči poskytovanou odborností 
913 (krátké, opakované intervence) a 
odborností 923 (vyžadující komplexní 
časově náročnou péči). 
Akceptujeme připomínku, která se týká 
příliš striktního vymezení činností sestry 
v nově navrhovaném § 36, kdy ze 
stávajícího textu lze vyvozovat, že sestra 
nemůže provádět žádné jiné činnosti, 
než které byly indikovány lékařem. Této 
připomínce vyhovíme a část textu 
ustanovení týkající se nutnosti indikace 
lékařem z návrhu vypustíme. 
 

Prováděcí 
předpisy 

K návrhu není připojen návrh personálních a technických standardů (ani 
na úrovni tezí).  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Teze prováděcích předpisů budou 
předloženy. 
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Obecně 
 

V celé republice je nedostatek zdravotních sester s osvědčením, že 
mohou pracovat bez odborného dohledu (S2). Celorepublikově se počet 
praktických lékařů pro dospělé pohybuje pod průměrem. Bude 
pravděpodobně velmi těžké splnit podmínky pro registraci 
ošetřovatelského domu. Pořízení přístrojové techniky zatíží rozpočty 
domovů, protože z úhrad od pojišťoven nelze pokrýt ani náklady na 
sestry a ošetřovatelský materiál.  
Již dnes je velký problém sehnat registrované sestry i praktického lékaře, 
který by byl ochoten pracovat pro domov. Pokud MZ nezjednoduší 
podmínky pro zdravotní setry, bude středního zdravotního personálu 
stále nedostatek. Pokud budou pojišťovny stále zastrašovat praktické 
lékaře, aby neindikovali péči v domovech, budou jim nadále hrozit 
pokutami a regulacemi, situace se nezlepší.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Této připomínce rozumíme, avšak 
nevztahuje se přímo k úpravě zdravotně-
sociálního pomezí. Popisovaná 
problematika se týká spíše zákona č. 
96/2004 Sb., o nelékařských 
zdravotnických povoláních. 
Nelze předpokládat, že tato péče může 
být poskytována bez personálního 
zajištění. Již v současné době jsou 
v těchto zařízeních zdravotní sestry 
s osvědčením, které mohou vykonávat 
nově vzniklou odbornost 923. 

Obecně 
 

Návrh a priori předpokládá, že rehabilitační a paliativní péče může být 
poskytována pouze v rámci nové odbornosti 923, tj. nikoliv v rámci 
stávající odbornosti 913.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
V současné době je rehabilitační péče 
odbornosti 913 poskytována pouze na 
základě dohody se zdravotní 
pojišťovnou a této dohodě nic nebrání. 
Stejně tak o poskytování ošetřovatelské 
paliativní péče. 

Obecně  Návrh přináší zvýšení administrativy, přináší významné bariéry vstupu a 
je jak pro poskytovatele sociální služeb, tak pro poskytovatele 
zdravotních služeb nemotivující.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Podle nové úpravy si sociální lůžková 
zařízení nebudou muset registrovat 
sociální službu ošetřovatelský domov. 
Administrativní zátěž pak nebude 
významně navýšena. 

Obecně Návrh např. vůbec neumožňuje získání registrace ošetřovatelského domu 
v rámci celé kapacity (např. nově vzniklého zařízení).  
Tato připomínka je zásadní. 

Částečně akceptováno ROZPOR 
návrh změněn, poskytovatel pobytové 
sociální služby nemusí získat registraci 
ošetřovatelský domov. 

Obecně 
 

V současných podmínkách je zdravotní péče zajišťována všeobecnými 
sestrami v rozsahu výkonů na základě indikace lékaře, jejichž 
financování neodpovídá vynaloženému úsilí a dlouhodobě nepokrývá 

Částečně akceptováno ROZPOR 
 
Předkládaný návrh významným 
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náklady na její poskytování. Novým návrhem však není zaručeno, že 
budou pokryty veškeré náklady na zdravotní péči v celém jejím rozsahu 
dle potřeb klienta. Návrh si klade za cíl vyřešit problematiku 
poskytování kombinace zdravotních a sociálních služeb v potřebném 
širším spektru. To je možné pouze v případě dobré komunikace a 
spolupráce obou složek, ale ne kombinací 4 služeb v rámci jednoho 
zařízení (domov pro seniory, ošetřovatelský dům, odbornost 913 a 
odbornost 923), která je spíše zatěžující a znemožňuje tak nastavení 
kvalitní spolupráce.  
V současných podmínkách by mohla být poskytována zdravotní péče 
ošetřovatelská, léčebně rehabilitační i paliativní, ale současné nastavení 
úhrad od zdravotních pojišťoven takovou péči omezuje na minimum.  
Nutnost rozšíření oprávnění k poskytování zdravotních služeb 
k poskytování širší ošetřovatelské péče, podmínka rozšíření registrace 
sociální služby ošetřovatelský domov a úspěch zdravotních služeb ve 
výběrovém řízení zvyšuje nároky na poskytovatele sociálních služeb 
(domovy pro seniory atd.), kteří chtějí poskytovat ošetřovatelskou péči 
ve větším rozsahu, přestože nepřesáhnou kompetence činností všeobecné 
sestry. Jedná se o zvýšené nároky na administrativu, personální, věcné i 
technické vybavení.  
Tato připomínka je zásadní. 

způsobem navyšuje objem zdravotní 
péče v rámci poskytovatelů sociálních 
služeb. To je také cílem tohoto návrhu. 
 
Nově ošetřovatelským domovem mohou 
být pouze poskytovatelé zdravotních 
služeb s oprávněním k poskytování 
zdravotních služeb v následné nebo 
dlouhodobé lůžkové péči. Současní 
poskytovatelé pobytových sociálních 
služeb si mohou požádat o poskytování 
zdravotní péče v rozsahu odbornosti 923 
(dle §10 ZoZS s navazujícím 
výběrovým řízením na úhradu). 
Poskytovatel pobytové sociální služby 
nemusí získat registraci ošetřovatelský 
domov. 
 

Obecně 
 

I nadále zůstává nejistota ve smluvním vztahu s pojišťovnou v nově 
zavedené odbornosti i v úhradách zdravotních služeb. Zavedením nově 
navržené odbornosti má dojít ke snížení administrativní zátěže spojené 
s vykazováním jednotlivých materiálových výkonů, přestože u některých 
sociálních služeb (např. domovy pro seniory) dojde k vykazování dvou 
odborností zdravotních i dvou odborností sociálních. Cílovým stavem, 
který by touto novelou naplněn nebyl, má být poskytování zdravotních a 
sociálních služeb zároveň, při zachování srovnatelné úrovně kvality 
poskytovaných služeb v pobytovém zařízení sociálních služeb a ve 
zdravotnickém zařízení a lepší prostup klientů zdravotně sociálním 
systémem bez ohledu na to, zda se nachází v primárně zdravotnickém 
zařízení nebo v pobytovém zařízení sociálních služeb. 
Navrženou úpravou bude dle našeho názoru i nadále docházet 

Neakceptováno ROZPOR 
Administrativní zátěž bude mít nárazový 
charakter. Z hlediska předpokládaných 
nákladů se tedy nejedná o významnou 
změnu oproti stávajícímu stavu. 
 
Poskytovatelé nově navrhované 
pobytové služby ošetřovatelský domov 
budou poskytovateli zdravotních služeb, 
proto není důvod, proč by měli mít 
stanoveny rozdílné podmínky, než jiní 
poskytovatelé a zvýhodnění pomocí 
kontraktační povinnosti. 
Kontraktační povinnost narušuje volnost 
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k přesunům pacientů ze sociálních služeb do zdravotnických zařízení při 
zhoršení zdravotního stavu, který vyžaduje péči zdravotnického zařízení. 
Nově zavedená služba ošetřovatelský domov má stejné sociální činnosti 
jako stávající služba dle § 52 – sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních, přičemž zdravotní péče je hrazena formou 
„balíčků“ (časově a výkonově vymezených). Přitom výkony odbornosti 
923 nelze vykazovat ve vzájemné kombinaci a lze vykázat pouze jeden 
výkon ošetřovatelské intervence na jednoho pacienta za jeden den. 
Stávající úhrady v sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických 
zařízeních formou paušálu za ošetřovatelský den, umožňují poskytnout 
všechny zdravotnické výkony, které pacient potřebuje, na základě 
indikace lékaře, ale v podstatě bez omezení.  
Tato připomínka je zásadní. 

smluvní politiky zdravotních pojišťoven, 
která je ze zákona povinna pro své 
pojištěnce zajistit místní a časovou 
dostupnost zdravotních služeb. 
Již nyní je zde řada pacientů, kterým by 
se této služby mělo dostat, přičemž 
zdravotní pojišťovny jsou povinny 
zajišťovat dostupnost zdravotních 
služeb, tedy i ošetřovatelské péče, pro 
své pojištěnce, proto od nich nelze 
očekávat, že tuto službu pro své 
pojištěnce nezajistí. Zavedení 
kontraktační povinnosti pro zdravotní 
pojišťovny je z jejich pohledu velmi 
problémové, neboť nemají šanci ovlivnit 
kvalitu poskytovaných služeb, neboť 
nemohou poskytovatele žádajícího o 
smlouvu odmítnout a preferovat 
například jiného, který ve stejné oblasti 
zajistí tyto služby lépe. 
Každý účastník výběrového řízení musí 
být schopen obhájit, že tuto službu 
poskytovat chce a je schopen ji 
poskytnout. V tomto ohledu je možno 
využít pomoci krajů, které jim mohou 
poskytnout metodickou podporu při 
plánování rozšíření poskytovaných 
služeb o nově navrhovanou službu, ať už 
se to týká výběrového řízení a uzavření 
smlouvy se zdravotní pojišťovnou, nebo 
získání registrace sociální služby. 

Obecně  Současné sociální služby mohou poskytovat sociální službu 
ošetřovatelský dům podle § 11 odst. 2, písmeno b) zákona č. 372/2011 
Sb. ZZS bez získání oprávnění (zdravotnické předpisy nebyly změněny). 
Naopak, protože se ruší § 52 ZSS, musí se poskytovatel zdravotních 

ROZPOR 
Na základě připomínek bylo 
rozhodnuto, že ošetřovatelským 
domovem mohou být pouze 
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služeb, který chce poskytovat sociální službu ošetřovatelský dům, 
registrovat podle § 78 a následujících ZSS. Po zrušení § 52 žádná jiná 
výjimka v zákoně o sociálních službách není. 
Tato připomínka je zásadní. 

poskytovatelé zdravotních služeb 
s oprávněním k poskytování zdravotních 
služeb v následné nebo dlouhodobé 
lůžkové péči. Současní poskytovatelé 
pobytových sociálních služeb si mohou 
požádat o poskytování zdravotní péče 
v rozsahu odbornosti 923 (dle §10 ZoZS 
s navazujícím výběrovým řízením na 
úhradu). Pokud se zdravotnické zařízení 
bude chtít stát ošetřovatelským 
domovem, musí se registrovat podle 
zákona o sociálních službách jako 
poskytovatel sociální služby, a poté 
dodržovat standardy sociálních služeb, 
to bylo záměrem. 

RIA Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace se s návrhem novely 
zák. č. 108/2006 Sb, o sociálních službách míjí.  
Některé pasáže zprávy RIA (např. varianty řešení, odbornost 923 atd.) 
nenachází odezvu v novele. Je otázka, zda by zpráva neměla být 
upravena a předloženy pouze části, které korespondují s novelou. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Materiál bude upraven 

Obecně 
 

Navrhujeme tedy vrátit se k návrhu z I. pololetí r. 2016, otevřít znovu 
odbornou diskuzi, obnovit činnost Meziresortní skupiny v užším 
zastoupení a připravit návrh, který by nevykazoval výše uvedené znaky.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno ROZPOR 
Na základě několikaleté práce 
mezirezortní pracovní skupiny, zástupců 
jednotlivých poskytovatelů, pojišťoven 
atd. bylo toto řešení navrženo jako 
konsensuální. 
Jsme přesvědčeni, že námi navrhovaná 
úprava je řešením pro tzv. zdravotně-
sociální pomezí. Na jiných návrzích 
nebyla odborníky nalezena shoda. 
 

§ 36 Zdravotní péče v ošetřovatelských domovech není vymezena úplně. 
V důvodové zprávě a v návrhu § 50a se hovoří o poskytování 

Neakceptováno ROZPOR 
Při úpravě § 36 jsme vycházeli ze 
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„ošetřovatelské péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče“. 
V návrhu § 36 pak je uvedena pouze ošetřovatelská péče a navíc 
s výčtem činností, jež zahrnuje. Tento výčet je uveden slovem 
„nanejvýš“, což je legislativně nesrozumitelný výraz (není jednoznačné, 
zda se jedná o demonstrativní nebo taxativní výčet). Dle našeho názoru 
tento výčet do zákona nepatří, a pokud ano, pak by měl mít jednoznačně 
demonstrativní charakter. Toto neurčité ustanovení může být 
v budoucnosti předmětem sporu.  
Navrhujeme: 
- doplnit do § 36 léčebně rehabilitační a paliativní péči 
- vypustit z obsahu § 36 výčet činností zahrnutých do ošetřovatelské 
péče 
Tato připomínka je zásadní. 

sazebníku a promítli jsme všechny 
výkony. Výkon rehabilitace tam nikdy 
nebyl, byl předmětem dohody se 
zdravotní pojišťovnou příslušného 
pacienta. Možnost této dohody v 
budoucnosti § 36 neznemožňuje. 
V případě nutnosti intenzivnější 
rehabilitace musí tuto péči poskytnout 
pouze fyzioterapeut. Je také možné mít 
nasmlouvaného vlastního fyzioterapeuta 
nebo využít ambulantního poskytovatele 
mimo zařízení. 
 
Léčebně rehabilitační péči lze 
poskytovat v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 55/2011 o činnostech 
zdravotnických pracovníků a jiných 
odbor. pracovníků, prostřednictvím 
zdravotních sester. Pokud poskytovatel 
bude chtít poskytovat i péči léčebně 
rehabilitační, k jejímuž poskytování je 
způsobilý pouze fyzioterapeut, bude mu 
umožněno tuto péči zajistit 
nasmlouváním nově vytvořených 
výkonů návštěvní služby fyzioterapeuta 
nebo zajištěním smluvního vztahu 
(dohoda, PP). Tato možnost bude 
zajištěna v Seznamu zdravotních 
výkonů. 

§ 36 
DZ 
 

Navrhujeme sjednotit v předkládaných materiálech zdravotní péči 
poskytovanou v ošetřovatelských ústavech. 
V důvodové zprávě se hovoří o ošetřovatelské péči, léčebně rehabilitační 
péči nebo paliativní péči, zatímco v předkládací zprávě se hovoří jen o 
ošetřovatelské péči a stejně tak v návrhu § 36.  Jde o zásadní problém, 
protože v minulých letech se naprosto nelogicky z obecně závazných 

Neakceptováno ROZPOR 
 
Při úpravě § 36 jsme vycházeli ze 
sazebníku a promítli jsme všechny 
výkony. Výkon rehabilitace tam nikdy 
nebyl, byl předmětem dohody se 
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právních předpisů v této oblasti vytratila „rehabilitační péče“. Přitom je 
tato péče nesmírně důležitá zejména v poskytování zdravotní péče 
zdravotně postižených (např. DMO, tělesně postižení) a i seniorům 
(např. po iktu). Rovněž není sporu o tom, že paliativní péče by měla 
integrální součástí zdravotní péče poskytované v pobytových zařízeních 
sociálních služeb. Nebude-li léčebně rehabilitační a paliativní péče 
doplněna do návrhu, pak již zdravotní pojišťovny nebudou hradit (viz 
stávající praxe).  
Navrhujeme: 
- doplnit do § 36 léčebně rehabilitační a paliativní péči (viz výše) a 
uvádět je důsledně ve všech předkládaných materiálech  
Tato připomínka je zásadní. 

zdravotní pojišťovnou příslušného 
pacienta. Možnost této dohody v 
budoucnosti § 36 neznemožňuje. 
V případě nutnosti intenzivnější 
rehabilitace musí tuto péči poskytnout 
pouze fyzioterapeut. Je také možné mít 
nasmlouvaného vlastního fyzioterapeuta 
nebo využít ambulantního poskytovatele 
mimo zařízení. 
 
Léčebně rehabilitační péči lze 
poskytovat v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 55/2011 o činnostech 
zdravotnických pracovníků a jiných 
odbor. pracovníků, prostřednictvím 
zdravotních sester. Pokud poskytovatel 
bude chtít poskytovat i péči léčebně 
rehabilitační, k jejímuž poskytování je 
způsobilý pouze fyzioterapeut, bude mu 
umožněno tuto péči zajistit 
nasmlouváním nově vytvořených 
výkonů návštěvní služby fyzioterapeuta 
nebo zajištěním smluvního vztahu 
(dohoda, PP). Tato možnost bude 
zajištěna v Seznamu zdravotních 
výkonů. 

§ 36 Nelze dohlédnout dopad vymezení péče v textu zákona, jsou-li výkony 
současně mírně odlišně formulovány v seznamu zdravotních výkonů, do 
praxe. - Vymezení ošetřovatelské péče by mohlo být příčinou různých 
výkladů zákona v kontextu výkonů odb. 913 v seznamu zdravotních 
výkonů. 
Odůvodnění: 
V § 36 odst. 1 v rámci vymezení ošetřovatelské péče předkladatel na 
rozdíl od ostatních druhů péče navrhl do zákona uvést vymezení péče 
podle výkonů odb. 913 uvedených ve vyhl. č. 134/1998 Sb., kterou se 

Neakceptováno ROZPOR 
 
Při úpravě § 36 jsme vycházeli ze 
sazebníku a promítli jsme všechny 
výkony. Výkon rehabilitace tam nikdy 
nebyl, byl předmětem dohody se 
zdravotní pojišťovnou příslušného 
pacienta. Možnost této dohody v 
budoucnosti § 36 neznemožňuje. 
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vydává seznam zdravotních výkonů. Zvolené vymezení výkonům 
uvedeným v seznamu zdravotních výkonů přesně neodpovídá (viz. dále). 
Tato připomínka je zásadní. 

V případě nutnosti intenzivnější 
rehabilitace musí tuto péči poskytnout 
pouze fyzioterapeut. Je také možné mít 
nasmlouvaného vlastního fyzioterapeuta 
nebo využít ambulantního poskytovatele 
mimo zařízení. 
 
Léčebně rehabilitační péči lze 
poskytovat v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 55/2011 o činnostech 
zdravotnických pracovníků a jiných 
odbor. pracovníků, prostřednictvím 
zdravotních sester. Pokud poskytovatel 
bude chtít poskytovat i péči léčebně 
rehabilitační, k jejímuž poskytování je 
způsobilý pouze fyzioterapeut, bude mu 
umožněno tuto péči zajistit 
nasmlouváním nově vytvořených 
výkonů návštěvní služby fyzioterapeuta 
nebo zajištěním smluvního vztahu 
(dohoda, PP). Tato možnost bude 
zajištěna v Seznamu zdravotních 
výkonů. 

§ 36 Pokud bude předkladatel trvat na uvedení zdravotních výkonů, je třeba 
výkony uvést do souladu s vyhláškou. Zejména „podávání léčivých 
přípravků“ změnit tak, aby obsahově odpovídal spojení „aplikace 
léčebné terapie i.m., s.c., i.v.“ 
Odůvodnění: 
Aplikace léčivých přípravků p.o. (podání ústy) nemusí být v absolutní 
většině případů realizována osobou s odbornou způsobilostí k výkonu 
zdravotnického povolání. V domácím prostředí p.o. léčiva rovněž 
aplikuje laická osoba. Není důvod, proč by tomu v pobytových 
zařízeních sociálních služeb mělo být jinak. Ostatně, při současném 
nedostatku kvalifikovaného zdravotnického personálu není ani technicky 
možné, aby byla p.o. léčiva vždy podávána všem klientům osobami 

Neakceptováno ROZPOR 
 
 
Předkládaný zákon ukládá podávání 
léčivých přípravků všeobecně a není 
žádoucí vyjmenovávat jednotlivé 
varianty podávání léků. 
V případě odbornosti 923 je zahrnuto 
v jednotlivých paušálních výkonech, u 
kterých je očekáváno, že se personál 
bude klientovi/pacientovi věnovat 
komplexně na základě indikace lékaře, 
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uvedené kvalifikace. 
Tato připomínka je zásadní. 

což zahrnuje také podávání léků per os. 
 

§ 36 „Časový rozsah“ je nově užitý pojem. Není zřejmé, jak by se vykládal 
v kombinaci s časy výkonů uvedenými v seznamu zdravotních výkonů. 
Není rovněž zřejmé, proč by jeden zdravotní výkon neměl přesáhnout 
dobu 30 min. - Navrhujeme text ustanovení upravit. 
Odůvodnění: 
Například ošetření rozsáhlejších defektů (nad 50 cm2) může běžně trvat 
více než 30 minut, stejně tak výkon přípravy a aplikace ordinované 
infuzní terapie za účelem zajištění hydratace, dodání léčebných a 
energetických zdrojů, léčby bolesti. Na toto ustanovení musí 
v dostatečné míře reflektovat vyhláška o požadavcích na minimální 
personální zabezpečení zdravotních služeb tak, aby byl tento časový 
rozsah poskytnutých zdravotních služeb zajištěn dostatečným počtem 
personálu. Z hlediska personálního obsazení bude zdravotní pojišťovna 
vyžadovat k vykazování výše uvedených výkonů nelékařské 
zdravotnické pracovníky s kvalifikací zdravotnický pracovník způsobilý 
k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – symbol S2. 
Nutné doložení platného certifikátu MZ ČR. Je zde riziko, že kód 923 
bude vykazován jako zdravotní péče, i když ve skutečnosti půjde o 
sociální služby (péči), kdy by financování těchto služeb mělo plynout 
z jiných zdrojů než z prostředků zdravotního pojištění. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno ROZPOR 
 
Informace o časové dotaci na jednotlivé 
intervence má za cíl rozlišit péči 
poskytovanou odborností 913 (krátké, 
opakované intervence) a odborností 923 
(vyžadující komplexní časově náročnou 
péči). Maximální časový rozsah 
poskytnutých zdravotních služeb v 
rozsahu 180 minut denně vychází ze 
Seznamu zdravotních výkonů a tato 
informace je zde uvedena pro rozlišení 
obou odborností. Péče v rozsahu vyšším 
než 180 minut nebude u odbornosti 913 
indikujícím lékařem předepsána. Jejímu 
poskytnutí, pokud se tak děje v souladu 
se zákonem, nic nebrání. 
Minutový rozsah jednotlivých výkonů je 
stanoven Seznamem zdravotních 
výkonů. Zákonná úprava pouze 
stanovuje rámec, především pro 
indikující lékaře, který udává, jaký 
rozsah péče lze ještě předpokládat pro 
zajištění prostřednictvím odbornosti 913 
a pro jaký rozsah péče je již potřeba 
zajistit péči odborností 923. 

§ 50a odst. 1 RIA nevysvětluje, proč by bodové ohodnocení nové odbornosti 923 
mělo být vyšší než u srovnatelné odbornosti 925. Považujeme za 
nezbytné doplnit v tomto směru odůvodnění.  
Odůvodnění: 
Podle novely zákona se v ošetřovatelských domech poskytují zdravotní 
služby podle § 10 zákona o zdravotních službách, tedy péče ve vlastním 

Neakceptováno ROZPOR 
 
Jednoznačně byly kalkulovány 
jednotlivé výkony a úhrady za práci 
jejich nositelů stejným způsobem u obou 
odborností. Mzdový index sester S2 je 
stejný u všech odborností napříč celým 
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sociálním prostředí pacienta, tj. návštěvní služba a domácí péče. Jedná se 
tedy o obdobné zdravotní služby, jako poskytuje odbornost 925. Také 
RIA srovnává odbornost 925 s nově navrhovanou odborností 923. Avšak 
odbornost 923 je oproti odbornosti 925 časově i bodově nadhodnocena 
(časově dokonce více než v předchozí verzi RIA z listopadu 2016): 

• časově: 

Nejdelší ošetřovací návštěva odbornosti 925 je 60 minut (OF: 3/den), 
tedy 180 minut/den. Nová verze RIA navrhuje pro odbornost 923 výkon 
Soubor ošetřovatelských intervencí – typ V. s dobou trvání 210 
minut(OF: 1/den), tedy o 30 minut více než u sestry domácí zdravotní 
péče. Dle RIA se výkon vykazuje při poskytování specializované 
ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu u pacientů 
v terminálním stavu. Pro porovnání odbornost 925 má pro péči o 
pacienta v terminálním stavu signální kód, který není časově 
ohodnocený. 

• bodově: 

RIA nevysvětluje, proč by bodové ohodnocení odbornosti 923 mělo být 
vyšší než u srovnatelné odbornosti 925. Považujeme za nezbytné doplnit 
odůvodnění.  

 odb. 923 odb. 925 

Zavedení nebo 
ukončení 
odborné 
zdravotní péče, 
administrativní 
činnost sestry 

196, s 
připočtením 
10% navýšení 
práce nositelů 
celkem 196 

178, s připočtením 10% navýšení práce nositelů celkem 196 

Soubor 
ošetřovatelských 
intervencí – typ 
I. (90 min) 

274, s 
připočtením 
10% navýšení 
práce nositelů 
celkem 295 

3 x 06313 = 213 (234)  

2 x 06315 = 214 (236) 

seznamem zdravotních výkonů.  
 
Celková úhrada paušálních výkonů 
odbornosti 923 je navýšena o průměrné 
materiálové výkony, které jsou u 
odbornosti 913 i 925 vykazovány 
samostatně. 
Navýšení úhrad bylo jedním z hlavních 
požadavků pro vytvoření nových 
výkonů. 
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Soubor 
ošetřovatelských 
intervencí – typ 
II. (120 min) 

365, s 
připočtením 
10% navýšení 
práce nositelů 
celkem 394 

2 x 06317 = 286 (314) 

Soubor 
ošetřovatelských 
intervencí – typ 
III. (150 min) 

456, s 
připočtením 
10% navýšení 
práce nositelů 
celkem 492 

(2 x 06317) + (1 x 06313) = 357 (392)  

Soubor 
ošetřovatelských 
intervencí – typ 
IV. (180 min) 

548, s 
připočtením 
10% navýšení 
práce nositelů 
celkem 591 

3 x 06317 = 429 (471) 

Soubor 
ošetřovatelských 
intervencí – typ 
V. (210 min) 

499, 
s připočtením 
10% navýšení 
práce nositelů 
celkem 549 

(3 x 06317)+ (1 x 06313) + (1 x 06349) = 500(549) 

Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 50a Navrhujeme v § 50a odst. 1 nahradit spojku „nebo“ spojkou „a“ 
Spojka „nebo“ v právním předpise znamená alternativu (buď anebo), 
zatímco spojka „a“ má význam slučovací, tedy v našem případě 
znamená, že v ošetřovatelský domovech se bude poskytovat zároveň 
ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační i paliativní péče. 
Tato připomínka je zásadní. 

AKCEPTOVÁNO  
Bylo upraveno 
Ošetřovatelská bude v rámci odbornosti 
923 poskytována v rozsahu činností, ke 
kterým je dle vyhlášky č. 55/2011 Sb., o 
činnostech zdravotnických pracovníků a 
jiných odborných pracovníků, způsobilá. 

§ 50a odst. 3 Není zřejmé, proč časový rozsah jednoho poskytnutého zdravotního 
výkonu musí přesahovat 30 min. – Doporučujme upravit. 
Odůvodnění: 
Jednotlivé zdravotní výkony v převážné většině případů trvají méně než 

Neakceptováno ROZPOR 
 
Informace o časové dotaci na jednotlivé 
intervence má za cíl rozlišit péči 
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30 minut – např. aplikace léčebné terapie I.M., S.C., I.V, nebo aplikace 
inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie. 
Tato připomínka je zásadní. 

poskytovanou odborností 913 (krátké, 
opakované intervence) a odborností 923 
(vyžadující komplexní časově náročnou 
péči). 
Minutový rozsah jednotlivých výkonů je 
stanoven Seznamem zdravotních 
výkonů. Zákonná úprava pouze 
stanovuje rámec, především pro 
indikující lékaře, který udává, jaký 
rozsah péče lze ještě předpokládat pro 
zajištění prostřednictvím odbornosti 913 
a pro jaký rozsah péče je již potřeba 
zajistit péči odborností 923. 

§ 50a odst. 3 Zdravotní péče podle odstavce 1 se poskytuje podle individuálního 
ošetřovatelského plánu a na základě indikace lékaře v oboru všeobecné 
praktické lékařství, u něhož je osoba registrována, nebo jiným 
ošetřujícím lékařem (podle §22 zákona č.48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění). 
Odůvodnění: 
Má-li být možno v ošetřovatelském domově přijmout do péče na 
přechodnou dobu, pří „výpadku“ dlouhodobě pečující osoby, z 
domácího prostředí klienta v pokročilém zdravotním stavu (nyní 
odlehčovací služba, častěji však umístění v LDN), nebo přijmout klienta 
po zdravotním zlomu a ukončení akutní hospitalizace v nemocnici, musí 
mít ošetřovatelský domov možnost pružné spolupráce s lékařem, který 
bude mít „právo ordinovat“. To nelze za všech okolností dosáhnou 
spoluprací s praktikem, u kterého je klient registrován, neboť ten nemusí 
být pro ošetřovatelský domov ke spolupráci místně dostupný. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno ROZPOR 
 
V návrhu je uveden zároveň ošetřující 
lékař. 

§ 50a odst. 4 Zdravotní péče podle odstavců 1 a 3 má být hrazena za podmínek 
stanovených zákonem o veřejném zdravotním pojištění. – Doporučujeme 
upřesnit. 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, jaké konkrétní podmínky stanovené zákonem o veřejném 

Neakceptováno - ROZPOR 
 
Tím se rozumí všechny zákonné 
podmínky. Smyslem ustanovení je 
konstatovat, že tato péče je hrazena 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKMAMP4T)



122 
 

zdravotním pojištění má předkladatel na mysli. Doporučujeme proto 
znění tohoto odstavce doplnit a úpravu podrobně odůvodnit v důvodové 
zprávě. 
Tato připomínka je zásadní. 

z veřejného zdravotního pojištění, pokud 
splňuje podmínky, jimiž zákon nárok na 
úhradu poskytnutých zdravotních služeb 
podmiňuje. 

§50a a § 79 Požadujeme ujednotit vymezení potřebného oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle § 50a odst. 1 a § 79 odst. 1, písm. h). 
Odůvodnění: 
V § 50a v odst. 1 je stanovena podmínka pro poskytování péče 
v ošetřovatelských domovech, a to získání oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb podle §10 zákona o zdravotních službách, 
tj. oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním 
prostředí pacienta. Na tento požadavek ale nenavazuje § 79, ve kterém 
není podmínkou registrace ošetřovatelského domova doložení oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb podle §10 zákona o zdravotních 
službách. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Bude upraveno.  

§52 Navrhujeme § 52 nerušit nebo zavést povinnost pro ošetřovatelský 
domov převzít pacienta v případě, že již nevyžaduje poskytování 
lůžkové zdravotní péče, ale není se schopen obejít bez pomoci jiné 
osoby. 
Odůvodnění: 
Pokud se § 52 zruší, musí být pro ošetřovatelský dům zavedena 
povinnost převzít pacienta v případě, že již nevyžaduje poskytování 
lůžkové zdravotní péče. Pokud povinnost nebude uložena, budou 
přetrvávat hospitalizace pacientů u lůžkových PZS, neboť při 
hospitalizaci pacienta u lůžkového poskytovatele se pacient na 
hotelových službách finančně nepodílí. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno ROZPOR 
Tato povinnost vyplývá již ze stávající 
legislativy, poskytovatel zdravotních 
služeb může pacienta odmítnout jen ze 
zákonem vymezených důvodů. 
Je pouze na zdravotní pojišťovně, aby 
pro své pacienty zařídila dostatečnou 
dostupnost a kapacitu těchto zařízení. 

§ 110 odst. 5 Navrhujeme nevypouštět odstavec 5 a nezužovat varianty kvalifikace 
sociálního pracovníka. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno ROZPOR 
Současný stav připouštěl diferenciaci 
přístupu k poskytovatelům sociálních 
služeb, protože připouštěl, aby povolání 
sociálního pracovníka vykonávala osoba 
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s odbornou kvalifikací získanou odlišně 
od § 110, odst. 4 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. S ohledem na 
zajištění shodné minimální  míry kvality 
výkonu sociální práce v sociálních 
službách, je nutné tento stav napravit.  
Zdravotnickým zařízením zrušení tohoto 
ustanovení nezpůsobí komplikace, 
jelikož uvedené ustanovení se vztahuje 
pouze na § 52, tj. na poskytovatele 
sociálních služeb. Současně je pro tuto 
změnu ustanoveno přechodné období až 
do roku 2022, tj. dostatečně dlouhé 
období proto, aby byla zajištěna změna.  
Dále je nutné připomenout, že pokud je 
pracovník uznán zdravotně - sociálním 
pracovníkem podle zdravotnických 
předpisů, a zároveň splňuje odbornou 
způsobilost pro výkon zdravotnického 
povolání v oboru zdravotně sociální 
pracovník podle ustanovení § 10 odst. 1 
písm. c) zákona č. 96/2004, uzná jej 
MPSV jako pracovníka, který může 
vykonávat povolání sociálního 
pracovníka ve zdravotnických 
zařízeních, a pokud by takový pracovník 
splnil i odbornou způsobilost pro výkon 
povolání sociálního pracovníka podle § 
110 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, pak mu bude 
uznáno i vzdělání sociálního pracovníka 
pro ostatní oblasti např. obecní úřady, 
úřady práce a poskytovatele sociálních 
služeb. 

RIA V kapitole 3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty je Neakceptováno ROZPOR 
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uveden finanční dopad do prostředků v. z. p. v prvním roce zavedení 
(účinnost se předpokládá od 1. 6. 2017) cca 200 mil. Kč, přičemž se 
předpokládá, že by pojišťovny nasmlouvaly cca 1 000 lůžek. O 
nákladech v následujících letech se zpráva nezmiňuje, pouze zmiňuje 
cílový stav kolem 15 000 lůžek. 
Proč zpráva uvádí nasmlouvání v prvním roce pouze 1000 lůžek, není 
zřejmé, a lze předpokládat, že větší část poskytovatelů sociálních služeb 
bude na podmínky schvalovacího procesu v předstihu připravena 
(podmínky jsou poměrně benevolentní) a může dojít k žádostem o 
nasmlouvání daleko většího počtu lůžek a tedy i k daleko většímu 
finančnímu dopadu již v roce 2017. 
Z výše uvedené úvahy z důvodové zprávy lze dovodit, že v roce 2018, 
kdy by pravděpodobně došlo k nasmlouvání plného počtu 15 000 lůžek, 
by v daném segmentu došlo k navýšení úhrad o cca 3 mld. Kč. Je 
zřejmé, že takovými zdroji nebudou zdravotní pojišťovny disponovat, a 
že tím vznikne nezanedbatelný dopad na státní rozpočet. 
Dalším rizikem může být i nesprávnost odhadu počtu lůžek, protože v 
roce 2011 bylo dle údajů MPSV v PZSS ubytováno přes 20 000 osob s 
PnP ve III. a IV. stupni závislosti a existuje reálný předpoklad, že u 
naprosté většiny z těchto pacientů vznikne požadavek na úhradu v 
odbornosti 923. Pak by v průběhu dalšího roku mohlo dojít k navýšení 
nákladů v tomto segmentu o další cca 1 mld. Kč a celkový dopad by tak 
mohl vzrůst až na 4 mld. Kč. 
Materiál vůbec neuvádí dopad do veřejného zdravotního pojištění 
v případě, že poskytovatelé následné či dlouhodobé péče získají 
oprávnění jako ošetřovatelský domov a budou požadovat uzavření 
zvláštní smlouvy na odb. 913 – viz str. 13 RIA , třetí odstavec. Materiál 
se dále vůbec nezmiňuje o snižování objemu zdravotních služeb a o na 
jednáních na MPSV deklarovaném snížení úhrad ze zdravotního 
pojištění u poskytovatelů zdravotních služeb. 
Vyhodnocení nákladů považujeme za zcela nedostatečné. Požadujeme, 
aby materiál byl doplněn o konkrétní teze, z jaké kapitoly, resp. na úkor 
kterého nebo kterých segmentu poskytovatelů zdravotních služeb budou 
takové prostředky vynakládány. Stejně tak není alespoň odhadem 

Nárůst a seznámení s touto možností 
poskytování zdravotních/sociálních 
služeb bude postupný.  
Celkový dopad této změny nebude tak 
významným, jak připomínkové místo 
předjímá. 
Již u současných klientů je poskytována 
péče prostřednictvím odbornosti 913 a 
proto nelze očekávat takto významné 
navýšení úhrad. 
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vyčíslen počet klientů/pacientů, kteří budou potřebovat péči odb. 923 
namísto odb. 913.Je proto potřeba mimořádně důkladně zvážit, zda je 
skutečně nezbytné vytvářet institut samostatného ošetřovatelského 
domova.  
Tato připomínka je zásadní. 

DZ, RIA Důvodová zpráva uvádí personální standard pro sociální péči – na 30 
lůžek 11,4 úv. pracovníků v soc. službách a 1,0 úv. sociálního 
pracovníka. Bude tento standard pro poskytovatele zdravotních služeb 
ponížen? Pokud ne, tak se domníváme, že není reálné jeho naplnění. V 
případě novely personální vyhlášky, která byla spolu s návrhem zákona 
předložena do vnitřního připom. řízení, nebyly pro pracoviště sestry v 
pobytových soc. službách stanoveny žádné kapacitní požadavky na 
zdravotnický personál. Tedy pro získání oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb bude stačit pouze 1 sestra bez dohledu a 1 sestra se 
spec. způsobilostí – počet sester není vztažen na počet klientů, popř. 
lůžek, čímž nemůže být zajištěna odpovídající kvalita poskytovaných 
služeb. 
Tato připomínka je zásadní 

Neakceptováno ROZPOR 
Požadavky na zdravotnický personál 
bude upraven v rámci vyhlášky č. 
99/2012 Sb., o požadavcích na 
minimální personální zabezpečení 
zdravotních služeb.  
Personální standard pro sociální péči 
nebude pro službu ošetřovatelské 
domovy ponížen. 

RIA V textu je uvedeno -Ve zdravotnických zařízeních jsou zdravotní služby 
poskytovány i osobám, které by měly být v sociálních službách, ale 
především z kapacitních důvodů nemohou být do takového druhu péče 
propuštěny. Některá zdravotnická zařízení zajišťují sociální službu ve 
zdravotnickém zařízení lůžkové péče dle §52 zákona o sociálních 
službách, ale na tato lůžka nečerpají žádné dotace a poskytování takové 
služby se tím pro ně nutně prodražuje. Pokud pacient nečerpá tuto formu 
péče či není přeložen k poskytovateli pobytové sociální služby, zůstává 
na zdravotnickém lůžku, tj. za plnou úhradu od zdravotních pojišťoven, 
což je spojeno s nekonečným zdůvodňováním hospitalizace, častými a 
běžný provoz zatěžujícími kontrolami ze strany zdravotních pojišťoven, 
jejichž výsledkem může být i odebrání již vyplacené úhrady za zdravotní 
služby. 
Domníváme se, že navrhovaná novela popsané problémy nevyřeší, 
neboť neřeší zvýšení kapacity sociálních pobytových služeb a 
nenavrhuje povinnost pro ošetřovatelské domy po pominutí zdravotních 

  
ROZPOR 
 
Účelem této úpravy není navyšování 
kapacity, ale zvýšení objemu 
poskytované zdravotní péče v zařízení 
sociální péče a naopak péče sociální u 
poskytovatelů zdravotních služeb. Se 
zvýšením objemu poskytované 
zdravotní/sociální péče souvisí také 
navýšení úhrad za tuto péči. 
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důvodů vedoucích k hospitalizaci pacienty od poskytovatele lůžkové 
péče převzít. Návrh novely ošetřuje pouze navýšení plateb za 
poskytování péče, nikoliv její kapacitu. Nebude-li ukotvena povinnost 
pro ošetřovatelský domov převzít pacienta od poskytovatele lůžkové 
péče a současně bude dle návrhu novely ukončena možnost poskytovat 
služby dle § 52 zák. č. 108/2006 Sb., tak se domníváme, že bude 
petrifikován stav, kdy pacient zůstává na zdravotnickém lůžku za plnou 
úhradu zdravotních pojišťoven, přestože jeho zdravotní stav nevyžaduje 
poskytování lůžkových zdravotních služeb. 
Tato připomínka je zásadní. 

Nad rámec 
návrhu 

Nad rámec navrženého doporučujeme co možná nejdříve provést úpravu 
Seznamu zdravotních výkonů v odbornosti 913, a to především jasně 
definovat obsah výkonu „06613 – ošetřovatelská intervence“, jehož 
popis způsobuje často řadu neshod mezi zdravotními pojišťovnami a 
poskytovateli v odbornosti 913. Obtíže s definicí obsahu výkonu 06613 
se umocnily s novelizací Seznamu zdravotních výkonů, která z názvu 
výkonu 06613 odstranila jeho nezbytnou časovou dotaci, která byla v 
podstatě jediným vodítkem pro určení, zda byl výkon vykázán 
oprávněně, či nikoliv (předchozí název výkonu 06613 zněl: 
„ošetřovatelská intervence – časová dispozice 10 min.“). Z názvu 
výkonu ani z jeho popisu v současné době jednoznačně neplyne, za 
jakých okolností má být ošetřujícím lékařem indikován a následně 
poskytnut a vykázán k úhradě poskytovatelem v odbornosti 913. V 
důsledku nevhodného řešení definování tzv. ošetřovatelské intervence v 
Seznamu zdravotních dochází k poměrně častým sporům mezi 
zdravotními pojišťovnami a poskytovateli v odbornosti 913. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno ROZPOR 
Toto téma nelze řešit v rámci této 
novely, ale jako předmět pracovní 
skupiny k seznamu zdravotních výkonů. 

NRZP ČR Obecně NRZP ĆR považuje návrh na zřízení ošetřovatelských domovů za možný 
krok správným směrem, považujeme však za nesystémové předkládat 
dílčí novelu zákona č. 108/2006 Sb., pokud probíhá připomínkové řízení 
k podstatně rozsáhlejší novele zákona o sociálních službách. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno  
Hlavním důvodem, který vedl 
k separátnímu předložení je, že 
spolupředkladatelem této úpravy je 
MZd. K řešení této problematiky vznikla 
v březnu 2014 Meziresortní pracovní 
skupina, která pracovala na řešení této 
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specifické problematiky formou 
změnového zákona, nezávisle na 
přípravě rozsáhlejší novely zákona o 
sociálních službách.  
 

Obecně  V souvislosti s rozšířením sociální služby o ošetřovatelskou, 
rehabilitační a paliativní péči vzniká nutnost uzavření smluv se 
zdravotními pojišťovnami o úhradě této péče. Zákon by měl obsahovat 
ustanovení, které by stanovilo závazek zdravotních pojišťoven, že 
v případě získání registrace ošetřovatelského ústavu, uzavřou 
s tímto poskytovatelem sociálních služeb smlouvu o úhradě 
zdravotních služeb.  
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
Kontraktační povinnost u odbornosti 
913 zůstává zachována. Kontraktační 
povinnost není v případě péče 
poskytované odborností 923 žádoucí. 
Zasahovalo by se do smluvní politiky 
jednotlivých zdravotních pojišťoven, 
které jsou povinny pro své pojištěnce 
zajistit místní a časovou dostupnost 
služeb. 
Žádný jiný poskytovatel zdravotních 
služeb nemá zaručenu jistotu uzavření 
smlouvy se zdravotní pojišťovnou. 

RIA V bodě 1.6 RIA je mezi riziky, v případě nepřijetí navrhované úpravy, 
uvedena též skutečnost, že „Řada pacientů bude i nadále zůstávat 
v nedostatečných podmínkách domácího ošetřování, což má významný 
dopad na rodinné soužití a na kvalitu života členů rodin, zejména žen, 
z jejichž řad se nejčastěji rekrutují laické pečovatelky s minimální 
podporou státu“. Považujeme za nepřijatelné, aby výše uvedené 
zdravotnické služby nemohly být poskytovány i v domácnosti. MPSV 
ČR by měla tyto věci vysvětlit, případně uvedenou část RIA vypustit. 
Naopak je žádoucí, aby zdravotní služby byly poskytovány také 
v domácnostech klientů. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Text bude přeformulován. 
Navrhovaná úprava řeší pouze dílčí část 
problematiky v rámci služeb dlouhodobé 
péče. Dostupnost domácí zdravotní péče 
a poskytování zdravotní péči 
prostřednictvím odb. 925 – Home Care 
není předmětem této úpravy a nebude v 
žádném případě nijak omezena. O 
pacienty, kteří budou v domácím 
ošetřování se i nadále postará 925 – 
Home care. 

Nová 
odbornost 923 

Upozorňujeme na skutečnost, že navrhovaná odbornost 923 je pro 
zajištění zejména rehabilitační péče zcela nedostatečná, a proto je nutné 
zařadit i odborné pracovníky oborů fyzioterapie a ergoterapie (kódy 
odbornosti 902 a 917), ev. všeobecná sestra (kód odbornosti 911) 
s kompetencí provádět rehabilitační ošetřování ve spolupráci 

Vysvětleno 
Ošetřovatelské domovy budou současně  
poskytovateli zdravotních služeb, proto 
mohou pro potřeby zvýšené péče oborů 
fyzioterapie a ergoterapie zajistit 
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s fyzioterapeutem a ergoterapeutem. Cílem tohoto návrhu je, aby klienti 
ošetřovatelského domova byli aktivně odborně podporováni v udržení a 
zkvalitnění zdravotního stavu a fyzické kondice pro budoucí návrat do 
přirozeného sociálního prostředí s případným využitím terénních 
sociálních služeb.  
Tato připomínka je zásadní.  

nasmlouvání těchto odborností se 
zdravotní pojišťovnou. Všeobecné sestry 
mohou v rámci svých kompetencí 
daných vyhláškou č. 55/2011 Sb., o 
činnostech zdravotnických pracovníků a 
jiných odborných pracovníků, 
poskytovat základní léčebně 
rehabilitační péči.  
 

 Navrhujeme do zákona o ošetřovatelských domovech včlenit ustanovení, 
že smlouvy se zdravotními pojišťovnami musí upravovat také podávání 
léků per os. Tento úkon odmítají zdravotní pojišťovny hradit 
s argumentem, že si doma nemocní berou léky sami. Pokud však je 
člověk v institucionální péči, tak mohou léky podávat pouze pracovníci 
s odbornou způsobilostí zdravotnického pracovníka, přičemž za správné 
podání léků nese odpovědnost instituce. 
Tato připomínka je zásadní.  

Vysvětleno  
Podávání léků per os bude 
realizováno na základě indikace 
lékaře a je zahrnuto v jednotlivých 
výkonech, které jsou koncipovány 
obdobně jako výkony paušální a je 
očekáváno, že personál se bude 
pacientovi/klientovi komplexně 
věnovat a toto zahrnuje i podávání 
léků per os. Časová dispozice 
jednotlivých výkonů tomu nijak 
nezabraňuje. 

Čl. II Novela v Čl. II stanoví, že mohou stávající zdravotnická zařízení, 
poskytující sociální služby podle § 52, postupovat podle právní úpravy 
platné před účinností navrhované novely, tedy až do konce roku 2022. 
V současně předložené Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(RIA) se však uvádí, že stávající sociální služby podle § 52 zákona o 
sociálních službách do pěti let plně nahradí nový druh sociální služby – 
ošetřovatelský domov. To tedy předpokládá buď postupnou přeměnu 
stávajících zařízení zřizovaných podle § 52 na nově zřizovaný typ 
sociální služby – ošetřovatelský domov, nebo jednorázovou změnu 
stávajícího typu služeb na novou. Ani jednu z těchto možností přechodné 
ustanovení neuvádí. V důsledku této nedostatečné úpravy není jasné, zda 
nově navrhované ošetřovatelské domovy budou i nadále zdravotnickým 
zařízením, nebo dojde k vyčlenění z tohoto systému, a k jejich přechodu 

Vysvětleno   
Ve zvláštní části DZ je vysvětleno, že 
ošetřovatelské domovy, nahradí stávající 
sociální službu podle § 52 zákona, neboť 
nově navrhovaná služba bude 
poskytovat péči sociální i zdravotní ve 
větším rozsahu než stávající služba 
podle § 52. Navrhuje se však postupné 
nahrazování, neboť navrhovaná sociální 
péče v ošetřovatelském domově ve své 
dostupnosti dostatečně nemůže nahradit 
péči podle § 52 v plném rozsahu již od 
účinnosti zákona. Navrhuje se 
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do sociální oblasti. Je nezbytné provést úpravu návrhu zákona, která 
jasně stanoví postup transformace.    
Tato připomínka je zásadní.  

přechodné období 5 let, v  tomto období 
budou obě služby poskytovány 
souběžně. Stávající zařízení podle § 52 
se musí během 5 let rozmyslet, zda 
požádá o registraci na § 50a. Pokud to 
neudělá, zůstane pouze zdravotnickým 
zařízením.  
Nově ošetřovatelským domovem mohou 
být pouze poskytovatelé zdravotních 
služeb s oprávněním k poskytování 
zdravotních služeb v následné nebo 
dlouhodobé lůžkové péči. Současní 
poskytovatelé pobytových sociálních 
služeb si mohou požádat o poskytování 
zdravotní péče v rozsahu odbornosti 923 
(dle §10 ZoZS s navazujícím 
výběrovým řízením na úhradu). Jsme si 
vědomi, že návrh není komplexní, ale 
lze jej považovat za první krok 
k nápravě systému poskytování 
zdravotních a sociálních služeb. 
 

ČMKOS Obecně Upozorňujeme na skutečnost, že zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, je v krátkém časovém období častým předmětem novelizací. 
V současné době jsou v rámci připomínkového řízení již vypořádávány 
dvě novely zákona o sociálních službách. Tzv. velká novela zákona o 
sociálních službách čj. Předkladatele MPSV-2016/116274 má nabýt 
účinnosti dnem 1. 9. 2017, druhá novela čj. předkladatele MPSV-
2016/190298 dnem 1. 10. 2017. Nyní předložená novela má nabýt 
účinnosti již 1. 6. 2017 a tedy předcházet oběma předchozím novelám. 
Považujeme za nesystémové předkládat dílčí novelu zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách v době, kdy ještě není zcela jasné, jakým 
způsobem budou vypořádány a zapracovány připomínky uplatněné 
připomínkovými místy k předchozím novelám. Máme za to, že 
v současné době nelze zcela jednoznačně posoudit, jakým konkrétním 

Neakceptováno ROZPOR 
Hlavním důvodem, který vedl 
k separátnímu předložení je, že 
spolupředkladatelem této úpravy je 
MZd. K řešení této problematiky vznikla 
v březnu 2014 Meziresortní pracovní 
skupina, která pracovala na řešení této 
specifické problematiky formou 
změnového zákona, nezávisle na 
přípravě rozsáhlejší novely zákona o 
sociálních službách.  
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způsobem se uplatněné připomínky prolnou do konečné podoby zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

Obecně  Zásadním problémem není stávající právní úprava, ale nedostatečný 
objem financí, které stát alokuje do zdravotnictví a sociálních služeb 
z veřejných rozpočtů a z veřejného zdravotního pojištění. Navrhovaná 
právní úprava deficit financí řeší pouze velmi okrajově a ve stávajícím 
stavu podfinancování sociálních služeb jsou další kroky 
kontraproduktivní. Připomínáme, že OSZSP ČR opakovaně požadoval a 
požaduje zvýšení úhrad ze státního rozpočtu na neinvestiční dotace 
poskytovatelům sociálních služeb a zvýšení úhrad na poskytovanou 
zdravotní péči. Administrativní změna není řešení, a pokud v rámci 
transformace zařízení sociálních služeb na ošetřovatelské domovy není 
zakotvena kontraktační povinnost úhrad ze zdravotního pojištění, tak je 
dle našeho názoru pokračování legislativního procesu bezpředmětné. 
Ministerstvo zdravotnictví (dále MZ) a Ministerstvo práce a sociálních 
věcí (dále MPSV) doporučujeme, aby se zaměřili na snížení 
administrativy při vykazování zdravotní péče a aby byly ze zdravotního 
pojištění uhrazeny skutečné náklady na poskytovanou zdravotní péči.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

Neakceptováno ROZPOR 
Opakovaně byla odbornost 913 
podpořena ze strany ministerstva, v roce 
2017 se jedná o růst o 26%.  

Body 1 až 5 Z předloženého návrhu nám není zřejmé, jakým způsobem bude řešen 
přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu (§ 16) v přechodném 
období. Navržené znění § 16 již neuvádí mezi subjekty, které po smrti 
žadatele o příspěvek před pravomocným rozhodnutím o příspěvku 
vstupují do dalšího řízení a nabývají nárok na částky splatné do dne 
smrti žadatele, zdravotnické zařízení poskytující sociální služby podle § 
52. Žádáme MPSV o upřesnění. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

ROZPOR 
§ 16 bude doplněn do přechodného 
ustanovení podle připomínky MZD. 

§ 36 Odmítáme navrhovanou změnu ustanovení § 36 zákona o sociálních 
službách jako celek a požadujeme ponechat stávající znění § 36, a to 
z následujících důvodů:  
a) Do textu zákona se nesystémově včleňují výkony a časové dotace 
ošetřovatelské péče. Podmínky musí být stanoveny právními předpisy 
(podzákonnými) vydanými na základě zákona, kdy zmocnění k vydání 

Neakceptováno- ROZPOR 
Informace o časové dotaci na jednotlivé 
intervence má za cíl rozlišit péči 
poskytovanou odborností 913 (krátké, 
opakované intervence) a odborností 923 
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takového právního předpisu zákon svěřuje MZ. 
b) V souvislosti s tímto bodem nelze ani souhlasit s tvrzením na str. 2 
předkládací zprávy, kde se uvádí, že „návrh také upřesňuje platnou 
právní úpravu (§ 36) poskytování zdravotní péče v zařízeních 
pobytových sociálních služeb bez oprávnění k poskytování zdravotních 
služeb podle zákona o zdravotních službách a to tak, že lze poskytovat 
pouze ošetřovatelskou péči, a to v rozsahu výkonů stanoveném právním 
předpisem upravujícím seznam zdravotních výkonů“. Návrh neupřesňuje 
platnou právní úpravu, ale podstatným způsobem ji mění.   
c) V navrhovaném znění toho, co může nanejvýš zahrnovat 
ošetřovatelská péče, je uvedeno pouze to, co lze vykazovat na 
pojišťovnu, tedy co se proplatí a co ne. Ostatní výkony novela nebere 
vůbec v úvahu. Při plánování zaměřeném na člověka, identifikaci potřeb 
a zhodnocení stavu klienta, při týmové práci všeobecných sester a 
pracovníků v sociálních službách, vykonávají sestry i jiné, zde 
nezohledněné výkony. Znamená to, že se nebudou moci provádět? Jak 
jinak si vysvětlit slovní spojení, že „ošetřovatelská péče … může 
zahrnovat nanejvýš…“  
d) U vyjmenované činnosti „podávání léčivých přípravků“ není 
jednoznačné, zda zahrnuje i aplikaci injekcí (i.m., s.c.) a podávání léků 
per os. Podávání léčivých přípravků per os je výkon, který je jen velmi 
neochotně hrazen z prostředků zdravotního pojištění, případně není 
hrazen vůbec s odkazem na skutečnost, že doma si pacienti, resp. klienti, 
berou léky sami. Na zařazení aplikace injekcí a podávání léků per os 
trváme. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

(vyžadující komplexní časově náročnou 
péči). Maximální časový rozsah 
poskytnutých zdravotních služeb v 
rozsahu 180 minut denně vychází ze 
Seznamu zdravotních výkonů a tato 
informace je zde uvedena pro rozlišení 
obou odborností. Péče v rozsahu vyšším 
než 180 minut nebude u odbornosti 913 
indikujícím lékařem předepsána. Jejímu 
poskytnutí, pokud se tak děje v souladu 
se zákonem, nic nebrání. 
Minutový rozsah jednotlivých výkonů je 
stanoven Seznamem zdravotních 
výkonů. Zákonná úprava pouze 
stanovuje rámec, především pro 
indikující lékaře, který udává, jaký 
rozsah péče lze ještě předpokládat pro 
zajištění prostřednictvím odbornosti 913 
a pro jaký rozsah péče je již potřeba 
zajistit péči odborností 923.  
Akceptujeme připomínku, která se týká 
příliš striktního vymezení činností sestry 
v nově navrhovaném § 36, kdy ze 
stávajícího textu lze vyvozovat, že sestra 
nemůže provádět žádné jiné činnosti, 
než které byly indikovány lékařem. Této 
připomínce vyhovíme a část textu 
ustanovení týkající se nutnosti indikace 
lékařem z návrhu vypustíme. 
Předkládaný zákon ukládá podávání 
léčivých přípravků všeobecně a není 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKMAMP4T)



132 
 

žádoucí vyjmenovávat jednotlivé 
varianty podávání léků. 
V případě odbornosti 923 je zahrnuto v 
jednotlivých paušálních výkonech, u 
kterých je očekáváno, že se personál 
bude klientovi/pacientovi věnovat 
komplexně na základě indikace lékaře, 
což zahrnuje také podávání léků per os. 

§ 50a Nerozumíme, z jakého důvodu dojde k vyčlenění zvláštní sociální služby 
„ošetřovatelský domov“. Nová sociální služba ošetřovatelské domovy 
fakticky nepřináší žádnou novinku. Potřeby osob, které z důvodu 
nepříznivého zdravotního stavu a současně i nepříznivé sociální situace 
potřebují poskytování zdravotních a sociálních služeb, v současné době 
pokrývají stávající pobytové služby sociální péče – domovy pro seniory, 
domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním 
postižením, přičemž v nich jsou poskytovány jak sociální, tak zdravotní 
služby. To v podstatě naznačuje i samotný návrh, když oprávnění 
k poskytování služby ošetřovatelský domov váže na registraci 
k poskytování sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb 
uvedených v § 34 odst. 1 písm. d), e), nebo f) zákona o sociálních 
službách (viz navržené znění § 50 odst. 5 písm. a) zákona o sociálních 
službách). Zavedení nové služby ošetřovatelský domov je nadbytečné i 
pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří poskytují následnou a/nebo 
dlouhodobou lůžkovou péči, pro praxi je dostačující § 52.  
Problémem totiž není samotná právní úprava, ale alokovaný objem 
financí na úhradu zdravotní, ošetřovatelské péče v pobytových 
zařízeních sociálních služeb. Současná alokace objemu financí je 
nedostatečná, podle studie VÚPSV je v pobytových sociálních 
zařízeních ročně provedena ošetřovatelská péče v hodnotě 7,5 mld., ze 
zdravotního pojištění se úhrady pohybují okolo 2 mld. Kč.  
Navíc poskytování nové služby bude problematické, na poskytovatele 
sociálních služeb poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 
péče podle §52 a se bude vztahovat dvojí registrace - dosud se 
poskytovatelé podle § 52 registrovali "jednoduše" a to podle § 84 odst. 
5, který se ruší. Zvláštní úpravu nové služby ošetřovatelských domů 

Akceptováno částečně- ROZPOR 
Ošetřovatelský domov bude vznikat jako 
sociální služba pouze u poskytovatelů 
zdravotních služeb dlouhodobé a 
následné zdravotní péče. Současní 
poskytovatelé sociálních služeb nebudou 
muset získat další registraci na 
obdobnou sociální službu, kterou již 
poskytují, budou žádat pouze oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb za 
splnění zákonem požadovaných 
podmínek. 
Řada připomínkových míst nevzala 
dostatečně v potaz, že ošetřovatelské 
domovy nejsou komplexním řešením 
problematiky zdravotně sociálního 
pomezí. Jedná se pouze o jednu část 
problematiky. V této oblasti je potřeba 
řešit nad rámec ošetřovatelských 
domovů také péči poskytovanou 
v domech s pečovatelskou službou, 
rozvoj terénních služeb nebo například 
sociální bydlení pro seniory a zdravotně 
postižené, což však není předmětem 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAKMAMP4T)



133 
 

považujeme pouze za nadbytečnou administrativní zátěž pro 
poskytovatele a pro systém registrací sociálních služeb.  
K návrhu na vložení § 50a mělo MPSV a MZ současně zpracovat 
prováděcí předpis, kterým by se řešily úhrady zdravotní péče v tomto 
typu zařízení. Z předloženého nelze usoudit jakým způsobem (ošetřovací 
den?) a za kolik (stávající úhrady na LDN?) bude péče hrazená. Bez této 
informace nelze návrh odpovědně posoudit. 
Navrhujeme z novely úplně vypustit navrhovaný § 50a Ošetřovatelské 
domovy.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

tohoto návrhu. 
 

§ 110 odst. 5 Nesouhlasíme s navrhovaným zrušením § 110 odst. 5. Jeho zrušení 
přinese problémy zdravotnickým zařízením a mnoha zdravotně 
sociálním pracovníkům, kteří změnou zákona pozbývají odbornou 
způsobilost.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno- ROZPOR 
Současný stav umožňoval diferenciaci 
přístupu k poskytovatelům sociálních 
služeb, protože připouštěl, aby povolání 
sociálního pracovníka vykonávala osoba 
s odbornou kvalifikací získanou odlišně 
od § 110 , odst. 4 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. S ohledem na 
zajištění shodné minimální  míry kvality 
výkonu sociální práce v sociálních 
službách, je nutné tento stav napravit.  
Zdravotnickým zařízením zrušení tohoto 
ustanovení nezpůsobí komplikace, 
jelikož uvedené ustanovení se vztahuje 
pouze na § 52, tj. na poskytovatele 
sociálních služeb. Současně je pro tuto 
změnu ustanoveno přechodné období až 
do roku 2022, tj. dostatečně dlouhé 
období proto, aby byla zajištěna změna.  
Dále je nutné připomenout, že pokud je 
pracovník uznán zdravotně - sociálním 
pracovníkem podle zdravotnických 
předpisů, a zároveň splňuje odbornou 
způsobilost pro výkon zdravotnického 
povolání v oboru zdravotně sociální 
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pracovník podle ustanovení § 10 odst. 1 
písm. c) zákona č. 96/2004, uzná jej 
MPSV jako pracovníka, který může 
vykonávat povolání sociálního 
pracovníka ve zdravotnických 
zařízeních, a pokud by takový pracovník 
splnil i odbornou způsobilost pro výkon 
povolání sociálního pracovníka podle § 
110 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, pak mu bude 
uznáno i vzdělání sociálního pracovníka 
pro ostatní oblasti např. obecní úřady, 
úřady práce a poskytovatele sociálních 
služeb.  
 

DZ V Důvodové zprávě se uvádí, že v ČR je dlouhodobě nekoncepčně řešen 
problém lidí, kteří potřebují zároveň zdravotní a sociální služby. 
Požadujeme, aby MPSV specifikovalo, jaké konkrétní potřeby sociální 
či zdravotní nejsou ve stávajících zařízeních naplňovány tak, že je do 
právního řádu ČR nutno zavádět nový druh sociální služby, jejímž 
prostřednictvím má být současná situace řešena.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Toto téma není předmětem obecné části 
důvodové zprávy a je řešeno v RIA.  

DZ Není zřejmé, jakým způsobem má předložený materiál provádět čl. 19 
(nezávislý způsob života a zapojení do společnosti) Úmluvy o právech 
osob se zdravotním postižením, která se stala po svém vyhlášení dne 12. 
2. 2010 součástí právního řádu ČR. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
Text bude opraven, odkaz na Úmluvu čl. 
19 bude z textu odstraněn. 

RIA Z předloženého návrhu, z důvodové zprávy ani ze závěrečné zprávy 
z hodnocení dopadů regulace nám není zřejmé, jakým způsobem má 
předložený návrh přispět k zajištění cíle, kterým je „koordinovaný 
systém“ sociálních služeb. Jak již bylo uvedeno výše, předložený návrh 
ve spojení s dalšími probíhajícími novelami zákona o sociálních 
službách naopak stávající systém činí pouze nepřehlednějším.   
Požadujeme vysvětlení, jak předložený návrh přispěje k zajištění 
„koordinovaného systému“.  

Neakceptováno - ROZPOR 
Došlo ke zjednodušení návrhu, viz výše. 
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Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

RIA V bodu 3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty se 
uvádí, že na systém veřejného zdravotního pojištění lze v prvním roce 
očekávat dopad ve výši cca 200 milionů Kč, přičemž bude registrována 
cca 1 000 lůžek. V předloženém materiálu postrádáme důkladnou 
analýzu dopadu na veřejné rozpočty, uváděné dopady se nám nezdají 
příliš reálné, proto požadujeme jejich upřesnění. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Neakceptováno-ROZPOR 
Pro zpracování podrobnější analýzy 
týkající se financování z veřejných 
rozpočtů není v současné době k 
dispozici dostatek informací.  

RIA, str. 18 Varianta 1 počítá s vytvořením nové sociální služby ošetřovatelské 
domovy, přičemž součástí získání oprávnění k poskytování sociálních 
služeb je i dodržení personálních standardů sociálních služeb. Personální 
standardy sociálních služeb budou uvedeny v prováděcím předpisu 
zákona o sociálních službách. Považujeme za nutné upozornit na 
skutečnost, že tento prováděcí předpis má nabýt účinnosti později než 
tato předkládaná novela. Požadovaného stavu zabezpečeného těmito 
personálními standardy nelze v této podobě dosáhnout. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Akceptováno 
Účinnost předpisu bude posunuta na 
1. 1. 2018. 

Nad rámec 
návrhu 
Zákon 
č. 582/1991 
Sb. a § 91 
odst. 2 zákona 
č. 108/2006 
Sb. 

Věta první § 116c zákona č. 582/1991 Sb.  „Poživatelům důchodů, 
umístěných v ústavech sociální péče s celoročním pobytem, provádějí 
výplatu dávek důchodového pojištění v hotovosti tyto ústavy, pokud 
s tímto způsobem výplaty tito poživatelé souhlasí, ústav podal žádost o 
tento způsob výplaty orgánu sociálního zabezpečení a ten s tímto 
způsobem výplaty souhlasí nebo do 30 dnů ode dne doručení žádosti 
ústavu nesdělil, že s tímto způsobem výplaty nesouhlasí“ se nahrazuje 
slovy: „Poživatelům důchodů, umístěných v  pobytových zařízeních 
sociálních služeb s celoročním pobytem, provádějí výplatu dávek 
důchodového pojištění tato pobytová zařízení, pokud s tímto 
způsobem výplaty tito poživatelé souhlasí, což bude vyjádřeno ve 
smlouvě o poskytnutí sociální služby, pobytové zařízení podalo 
žádost o tento způsob výplaty orgánu sociálního zabezpečení a ten 
s tímto způsobem výplaty souhlasí nebo do 30 dnů ode dne doručení 
žádosti pobytovému zařízení nesdělil, že s tímto způsobem výplaty 
nesouhlasí. Pobytové zařízení sociálních služeb může provést 
zúčtování úhrady pobytu podle § 73 zákona.“ 

Vysvětleno 
Nad rámec řešení zdravotně-sociálních 
služeb 
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V souvislosti s výše uvedeným návrhem na změnu ustanovení § 116c 
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
navrhujeme nad rámec návrhu i změnu § 91 odst. 2 zákona č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách. V ustanovení § 91 odst. 2 písmeno f) se za 
slova „ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených 
poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb“ doplňují slova „a 
ujednání o způsobu nakládání s hmotným i finančním majetkem 
osoby u poskytovatele sociální služby“. 
Původní znění § 116c zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení považujeme v současné době za obtížně 
realizovatelné v praxi. Ve většině pobytových zařízení sociálních služeb 
(dále PZSS) se již dlouhou dobu (více než 15 let) bezproblémově 
uplatňuje jiná praxe v duchu původního ustanovení. To znamená co 
nejvíce a bezproblémově zajistit použití důchodu k potřebám příjemců 
důchodů – klientů těchto PZSS. 
Odůvodnění: 
Termín „ústav sociální péče“ byl od účinnosti zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, zrušen, a měl být nahrazen termínem „pobytové 
zařízení sociálních služeb“. Taktéž zaznamenatelná skutečnost je, že 
platba v hotovosti se za dobu 25 let stala přežitkem nejen u výplat 
důchodů, platů a mezd, ale i při finanční komunikaci mezi právnickými 
osobami. Přitom uvedený zákon o sociálních službách definuje úhrady 
za poskytování sociální služby, úhrada za tuto službu je dokonce 
nadřazena i dalším závazkům klientů (např. exekucím). 
 
Klienti PZSS jsou převážně osoby se sníženou schopností nakládat se 
svěřenými penězi, většinou neznají ani hodnotu peněz. Většina klientů 
v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem (cca 70% 
PZSS) jsou občané s demencí, zde tráví poslední fáze svého života, na 
toto období není většinou omezována jejich svéprávnost. V další skupině 
PZSS, domovech pro osoby s mentálním postižením (cca 25% PZSS), je 
většina klientů omezena ve svéprávnosti, obvykle je jim povoleno 
samostatně nakládat s částkou maximálně kolem 500 Kč měsíčně. 
Naplnění uvedeného § 116c je tedy více než diskutabilní. 
Právě z výše uvedeného důvodu je více než desetiletí prováděnou praxí, 
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že PZSS obdrží hromadným poukazem výplatu důchodů pro většinu 
svých klientů (odhadem 90% z celkového počtu – u zbylé zhruba 
desetiny je příjemcem důchodu opatrovník klienta, který následně posílá 
úhradu, někdy i celý důchod PZSS). PZSS následně provede na základě 
dohody s klientem či jeho opatrovníkem, která je součástí smlouvy o 
poskytování sociální služby, zúčtování úhrady za pobyt podle ujednání 
ve smlouvě a se zůstatkem důchodu hospodaří ve prospěch klienta. Je 
použit na doplatky léků, nákup oblečení, případně další nákupy pro 
klienta. To vše pod kontrolou opatrovníka a opatrovnického soudu a 
pochopitelně na základě možné komunikace s klientem. 
Pokud se bude trvat na důsledném naplnění § 116c, je nutné domyslet, 
co to v praxi znamená. Pokud se navíc bude trvat na doručení důchodu 
v hotovosti osobám s demencí či mentálním postižením v PZSS, pak je 
otázkou, jak to dopadne, zda se tím naplní k čemu má důchod sloužit, tj. 
k potřebě klienta. V mnohých případech by to bylo proti rozhodnutí 
soudu. Doručování důchodu poštou přímo klientovi na tomto problému 
nic nemění. Pokud by měl být cílovou osobou pro doručení důchodu 
opatrovník či osoba blízká, je nutné zvážit, jakou další byrokratickou 
zátěž těmto osobám uvedený postup způsobí, navíc poplatky 
s přeposíláním plateb budou na úkor peněz klientů, kteří by tyto 
prostředky rozhodně využili lépe pro své potřeby. Opatrovník je také 
povinen hospodárně nakládat s prostředky svého opatrovance. 
Pokud tato změna zákona nebude provedena, pak dlouhodobě 
bezproblémová praxe bude nahrazena systémem, který bude nejen 
problémový a byrokraticky náročnější nejen pro poskytovatele 
sociálních služeb, ale uvede do nejistoty i uživatele pobytových 
sociálních služeb a neúnosně zatíží i opatrovníky dalšími povinnostmi. 
Někteří z nich již dávají najevo, že se opatrovnictví vzdají. To by 
znamenalo v lepším případě převedení opatrovnictví na veřejného 
opatrovníka, i když v praxi je veřejné opatrovnictví problémové a 
nefunguje, jak by ze zákona mělo. 
Zároveň připomínáme, že v současné době je projednávána změna 
tohoto zákona (sněmovní tisk 926). Tato změna je však čistě formální: 
10 let po účinnosti zákona o sociálních službách nahrazuje slovo „ústav“ 
zněním „pobytové zařízení sociálních služeb podle §…..“. Jsme názoru, 
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že než vyjmenovávat druhy služeb dle zákona o sociálních službách je 
vhodnější formulace „PZSS s celoročním pobytem“, aby při jakékoli 
úpravě druhů sociálních služeb nebylo potřeba znovu měnit §116c, 
nicméně je třeba upravit především věcný obsah tohoto §116c.  
Tyto připomínky pokládáme za zásadní. 

Nad rámec 
návrhu 

Požadujeme vytvoření centrálního registru žadatelů o službu po vzoru již 
zavedeného registru poskytovatelů sociálních služeb. Centrální registr 
žadatelů o službu je pro plánování sociálních služeb z dlouhodobého 
hlediska nezbytný.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Vysvětleno 
Nad rámec úprav zdravotně-sociálních 
služeb. 

HK ČR Obecně 
 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) upozorňuje, 
že z předkládaného návrhu ani z dalších souvisejících dokumentů není 
patrné zařazení a vymezení „ošetřovatelského domova“ oproti 
příbuzným typům služeb z oblastí „zdravotních služeb“. 
HK ČR se domnívá, že stávající instituce, které využívají odbornost 913, 
neumí využívat výkony, které mají k dispozici. I v této odbornosti je 
povinnost vypracovávat ošetřovatelský plán, který by měla vypracovávat 
sestra specialistka (sestra S3). U této odbornosti vidíme spíše problém v 
tom, že menší zařízení, která nemají určitý počet klientů vyžadujících 
ošetřovatelskou péči, nezaměstnávají sestry specialistky a další 
kvalifikované sestry (S2), které by pokryly nepřetržitý provoz. I u této 
odbornosti pečuje sestra o ošetřovatelsky náročné klienty, vč. aplikace 
infuzní terapie, péče o dialyzované apod. skutečnost je ale jiná. Většina 
sociálních zařízení typu domovu důchodců se této péči brání, protože 
nemá dostatečně kvalifikované a specializované sestry, anebo se tyto 
sestry „bojí“ zodpovědnosti. Vedení ošetřovatelské péče patří do rukou 
sestry, která by měla mít mnohem větší kompetence tento proces 
zavádět, vést a vyhodnocovat. Bohužel je to stále na rozhodnutí lékaře, 
kde se stále setkáváme (u odborností 913 i 925) s tím, že lékař má hlavně 
strach „zda za indukovanou péči bude/nebude sankcionován ze strany 
pojišťoven“. I toto je jeden z důvodů, proč nefunguje ošetřovatelská 
péče (913) v některých zařízeních, ale i v některých okresech v rámci 
domácí zdravotní péče (925).  
Odbornost 923 – bude náročné zařadit klienty do jednotlivých 
„Souborů“. Není zřejmé, kdo to bude určovat. Jak se bude počítat čas, 

Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo je proti smyslu celé 
úpravy. 
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který je přiřazen k jednotlivým souborům? Pokud si vypočítáme celkové 
náklady na jednotlivé soubory a připočítáme si k tomu ještě materiálové 
výkony, dojdeme ke stejné částce jako u odbornosti 913, kde bude lépe 
dohledatelné jaké výkony, a která sestra je provedla. Rozdíl bude pouze 
v administrativní zátěži, která se dá vyřešit kvalitním počítačovým 
programem. Spíše se obáváme, že problém bude např. u klientů v 
zařízeních, která budou mít pouze odbornost 923. Pokud bude třeba 
provést jednorázové výkony typu aplikace série injekcí (5-10x), odběry 
krve apod. – není zřejmé jak a do kterého souboru bude klient zařazen. 
Pod pojmem „Ošetřovatelský domov“ by spíše mělo být zařízení, které 
je řízeno zdravotní sestrou typu S4, zaměstnává kvalitní, kvalifikované a 
specializované sestry s dostatečnou praxí v nemocnicích, kontinuálně se 
vzdělávajících, které mají odpovídající kompetence k nastavení 
ošetřovatelského procesu, vč. jeho vyhodnocování a řízení. S tím ovšem 
souvisí i právní zodpovědnost sester. Lékař by do takovéhoto zařízení 
docházel sice pravidelně, ale jeho úloha by spočívala v péči lékařské – 
ordinující vyšetření, léky. 
Nebylo by řešením zavést v těchto zařízeních „lůžko den“, který by se 
muselo dobře vypočítat, než zaváděním „Ošetřovatelských domů“, které 
nepřinesou žádné výhody. 
Tato připomínka je zásadní. 

§ 36 odst. 1 Navrhujeme z druhé věty vypustit slovo „nanejvýš“. 
Odůvodnění: 
Do vyjmenovaných výkonů lze, při dobrém pochopení a zdůvodnění, 
zařadit plnou ošetřovatelskou péči o klienta. Také 180 minut denně je 
dostačující a v sociálních zařízeních spíše chybí dostatek personálu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Informace o časové dotaci na jednotlivé 
intervence má za cíl rozlišit péči 
poskytovanou odborností 913 (krátké, 
opakované intervence) a odborností 923 
(vyžadující komplexní časově náročnou 
péči). Maximální časový rozsah 
poskytnutých zdravotních služeb v 
rozsahu 180 minut denně vychází ze 
Seznamu zdravotních výkonů a tato 
informace je zde uvedena pro rozlišení 
obou odborností. Péče v rozsahu vyšším 
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než 180 minut nebude u odbornosti 913 
indikujícím lékařem předepsána. Jejímu 
poskytnutí, pokud se tak děje v souladu 
se zákonem, nic nebrání. 
Minutový rozsah jednotlivých výkonů je 
stanoven Seznamem zdravotních 
výkonů. Zákonná úprava pouze 
stanovuje rámec, především pro 
indikující lékaře, který udává, jaký 
rozsah péče lze ještě předpokládat pro 
zajištění prostřednictvím odbornosti 913 
a pro jaký rozsah péče je již potřeba 
zajistit péči odborností 923.  
 

§ 36 Navrhujeme zajistit rovné podmínky registrace ve zdravotním i 
sociálním systému jak pro subjekty z oblasti sociálních služeb, tak 
z oblasti zdravotních služeb. 
Odůvodnění: 
Je zde zjevná nerovnost v přístupu k jednotlivým poskytovatelům. 
Zatímco zdravotnická zařízení musí podstoupit proces registrace sociální 
služby a plnění požadavků příslušných předpisů, zařízení sociálních 
služeb nemusejí registrovat své zdravotní služby vůbec. V textu 
důvodové zprávy je zjevná starost o kvalitu sociálních služeb, nicméně z 
výše uvedeného vyplývá, že se jedná o starost o kvalitu zdravotních 
služeb. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
V § 36 jsou uvedená pouze zařízení 
sociálních služeb, kde se poskytuje 
zdravotní péče. Tato péče je však 
v menším rozsahu (odbornost 913) a 
zařízení sociálních služeb nepotřebují 
oprávnění podle zákona o zdravotních 
službách. Nicméně návrhem zákona se 
stávající § 36 věcně nemění, jen se 
zpřesňuje jeho znění, aby tato zařízení 
byla odlišena od nových zařízení 
sociálních služeb tzv. ošetřovatelských 
domovů. 
Ošetřovatelské domovy budou moci 
provozovat pobytová zařízení sociálních 
služeb i zdravotnická zařízení a budou 
pro ně platit stejné podmínky, oprávnění 
podle zákona o zdravotních službách i 
registrace podle zákona č. 108/2006 Sb. 
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§ 50a odst. 1 Navrhujeme doplnit i klienty s psychiatrickou diagnózou.  
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Není třeba podrobného jmenování 
spektra diagnóz. 

§ 50a odst. 3 Navrhujeme upravit ve smyslu níže uvedeného odůvodnění. 
Odůvodnění: 
Při porovnání obsahů jednotlivých „Souborů“ výkonů a obsahu tohoto 
odstavce navrhujeme změnit u většiny „Souborů“ S2 na S3. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno - ROZPOR 
Kompetence S2 jsou plně dostačující. 
 
Index S 1 – náročnost výkonu odpovídá 
kvalifikaci zdravotnického pracovníka 
způsobilého k výkonu zdravotnického 
povolání pod odborným dohledem nebo 
přímým vedením. 
Index S 2 – náročnost výkonu odpovídá 
kvalifikaci zdravotnického pracovníka 
způsobilého k výkonu zdravotnického 
povolání bez dohledu. 
Index S 3 – náročnost výkonu odpovídá 
kvalifikaci zdravotnického pracovníka 
způsobilého k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu se 
specializovanou způsobilostí v 
příslušném oboru nebo zvláštní 
odbornou způsobilostí. 
Index S 4 – náročnost výkonu odpovídá 
kvalifikaci zdravotnického pracovníka s 
vysokoškolským vzděláním v 
příslušném oboru a se specializovanou 
způsobilostí nebo zvláštní odbornou 
způsobilostí. 
 
U ošetřovatelské intervence typ V byl 
nositel výkonu změněn na sestru S3. 

DZ Připomínka k II. Zvláštní části, Část první, k Čl. I k bodu 9 
Navrhujeme zajistit, aby systém fungoval bez přidělených dotací, tj. 
vytvořit dlouhodobě fungující a předvídatelný systém financování. 
Odůvodnění:  

Neakceptováno - ROZPOR 
Připomínkové místo je proti smyslu celé 
úpravy. 
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Dotace na sociální služby - nesystémový prvek, který vzhledem k 
nenárokovosti dotací zabraňuje dlouhodobému stabilnímu fungování 
celého systému. Opětovné využívání dotačního financování budí dojem, 
že předkladatelé norem nemají zájem vybudovat stabilní systém, ale 
pouze takový, který mohou snadno ovládat. Předkladatel takto aktivně 
brání vstupu soukromého podnikání do běžného poskytování sociálních 
služeb, čímž zbytečně zatěžuje celý veřejný sektor a ochuzuje jej o 
finance, které by soukromé subjekty mohly vynaložit místo toho, aby je 
byly nuceny vynakládat orgány samosprávy, popř. státní správy. 
Tato připomínka je zásadní. 

ÚV ČR - VÚV Úvod 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cílem úpravy je zajistit komplexní systém pomoci, kterým se 
umožní návazné poskytování zdravotní a sociální péče 
optimálně na jednom místě, se zárukou dostupnosti, kvality a 
bezpečnosti. Současně bude řešeno financování a organizace 
tohoto koordinovaného systému, které bude jasně definováno 
jak pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, tak i 
pro osoby, kterým budou tyto služby poskytovány. 
 
Navrhovanou právní úpravou vzniká nový druh pobytové 
sociální služby - ošetřovatelský domov, v němž budou 
poskytovány pobytové služby osobám, které vzhledem ke své 
snížené soběstačnosti a neuspokojivému zdravotnímu stavu 
nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby.  
 
Návrh také upřesňuje platnou právní úpravu (§ 36 zákona) 
poskytování zdravotní péče v zařízeních pobytových sociálních 
služeb bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle 
zákona o zdravotních službách a to tak, že lze poskytovat 
pouze ošetřovatelskou péči, a to v rozsahu výkonů stanoveném 
právním předpisem upravujícím seznam zdravotních výkonů. 
 
1. Souhlasíme se záměrem předkladatelů a podporuje jejich 

snahu účinně řešit problematiku spojenou s poskytováním 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Domníváme se, že v závěrečné 
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služeb na sociálně-zdravotním pomezí. Při předkládání tohoto 
materiálu je však nutno mít na vědomí, že navrhovaná zákonná 
úprava se vztahuje pouze na část této problematiky, konkrétně 
na část spojenou s poskytováním pobytových služeb sociální a 
zdravotní ošetřovatelské péče osobám, které nejsou z výše 
uvedených důvodů soběstačné. Toto je jistě významná skupina 
osob, jak s ohledem na závažnost jejich životní situace, tak 
s ohledem na nutnost zajistit optimální využití prostředků 
společnosti směrem k zabezpečení odpovídající moderní péče, 
nicméně toto řešení není s to naplnit ambici deklarovanou v 
Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (část 2. Cíl 
návrhu zákona, odst. první), Předkládací zprávě (str. 1, odst. 
druhý) a Důvodové zprávě (str. 1, část 1.A. odst. první a druhý, 
část 1. B. odst. první).  
 
 
 
 
 
 
Všechny tyto zmíněné části předkládaného materiálu svým 
obecným popisem problematiky sociálně zdravotního pomezí 
mohou vytvářet dojem, že navrhovaná úprava tuto 
problematiku řeší jako celek, což však neodpovídá skutečnosti 
– předkládaná úprava se vztahuje na řešení úpravy 
ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních a nevztahuje se 
na další oblasti této problematiky, mezi které patří např. také 
služby pro osoby závislé či závislostí ohrožené.  
Navrhovaná úprava, byť potřebná a vítána, nemůže naplnit cíl, 
který sama sobě klade v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace („Cílem úpravy je zajistit komplexní systém pomoci, 
kterým se umožní návazné poskytování zdravotní a sociální 

zprávě RIA jasně vymezujeme okruh 
problematiky zdravotně-sociálního 
pomezí, kterému se tato úprava 
věnuje. 
Uvědomujeme si, že se nejedná o její 
komplexní řešení, avšak považujeme 
tento první krok za podstatným 
zlepšením poskytování sociálních 
služeb u poskytovatelů zdravotních 
služeb a naopak.  
Úprava se týká především pomoci 
osobám, které jsou již nyní 
v systému zdravotně-sociálních 
služeb a kterým se nejvíce nedostává 
správně strukturované péče. Právě 
proto jsme s úpravami začali tímto 
způsobem (v podstatě od konce) 
ačkoliv si uvědomujeme, že je třeba 
daleko komplexnější a 
koncepčnějšího přístupu. 
Akceptováno 
Do zmíněných materiálů bude doplněno, 
že se jedná pouze o dílčí úpravu služeb 
na sociálně zdravotním pomezí 
(pobytovou službu a na ní navázané 
současné poskytování zdravotní péče). 
Jsme si vědomi, že návrh není 
komplexní, ale lze jej považovat za 
první krok k nápravě systému 
poskytování zdravotních a sociálních 
služeb. 
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péče optimálně na jednom místě, se zárukou dostupnosti, 
kvality a bezpečnosti. Současně bude řešeno financování a 
organizace tohoto koordinovaného systému, které bude jasně 
definováno jak pro poskytovatele zdravotních a sociálních 
služeb, tak i pro osoby, kterým budou tyto služby 
poskytovány.“), stejně jako nemůže naplnit ve stejné části 
uvedenou potřebu „dlouhodobě neuspokojivě řešený problém 
lidí, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu a současně 
i nepříznivé sociální situace potřebují poskytování zdravotních 
a sociálních služeb zároveň.“ Požadujeme proto, aby popis a 
definice odůvodnění a cílů navrhované úpravy ve všech 
vyjmenovaných částech předkládaného materiálu byly 
redefinovány tak, aby z nich bylo jednoznačně zřejmé, že 
ambicí navrhované úpravy je řešení konkrétní části 
problematiky sociálně-zdravotního pomezí a nikoli řešení této 
problematiky jako celku.  
 
Tato připomínka je zásadní. 
 

2. Přes výše uvedení se domníváme, že návrh zákona se míjí 
s jeho deklarovaným cílem, protože neřeší problémy nastavení 
a podmínek pro Integrovanou zdravotní a sociální péči, která 
předpokládá zajištění zdravotní a sociální rehabilitace u lidí po 
skončení akutní lékařské péče, lidí chronicky nemocných, atd., 
kteří nejsou dlouhodobě soběstační. Zkušenosti s Integrovanou 
péčí ukazují, že třetinu disabilních je možné vrátit plně do 
plného života, u třetiny zlepšit výrazně jejich stav a u třetiny 
stav alespoň stabilizovat.  
 
Navrhovanou právní úpravou vzniká nový druh pobytové 
sociální služby – ošetřovatelský domov“. Není zřejmé, čím se 
bude toto zařízení lišit od stávajících zařízení obdobného typu, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Úprava skutečně neřeší integrovanou 
péči. Zmiňovaná tématika souvisí 
spíše s koordinovanou rehabilitací. 
Touto úpravou jsme se soustředili na 
péči poskytovanou v institucích a na 
poměr zdravotní a sociální péče u 
klientů/pacientů. 
Současní poskytovatelé sociálních 
služeb nebudou muset získat další 
registraci na obdobnou sociální 
službu, kterou již poskytují a získali 
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zda to znamená nové budování dalších ústavních zařízení, kdo 
a z jakých prostředků je bude realizovat, nebo zda se jedná 
pouze o administrativní zařazení stávajících zařízení se 
specifikací podmínek jejich činnosti. 
 
Návrh neřeší nutnost zvýšení úhrad na zdravotní péči ve 
stávajících zařízeních sociální péče, která vzniká v důsledku 
narůstající skupiny jejich disabilních klientů. V minutách 
stanovené časové omezení poskytnutých zdravotních služeb 
v těchto zařízeních je v praxi naprosto nemožné dodržovat, 
vykazovat ani důsledně kontrolovat.  
 
RIA přitom velmi přesně definuje potřebu řešit tzv. sociální 
hospitalizace i potřebu umožnit zařízením sociálních služeb 
navýšit rozsah zdravotních služeb o péči o klienty, kteří 
zdravotní péči potřebují a zároveň snížit administrativní 
náročnost vykazované poskytnuté zdravotní péče. 
 
Dále návrh zákona nedostatečně řeší finanční zajištění, není 
v něm řádně dopracováno fungování nového druhu sociální 
služby -  ošetřovatelských domovů.  
Vzhledem k neplnění deklarovaného cíle, požadujeme 
dopracování materiálu se zohledněním RIA, projednání 
materiálu se sociálními partnery i hlavními zřizovateli 
zdravotnických a sociálních zařízení (zejména s kraji) 
z pohledu praktické realizace záměru. Po zpracování této 
diskuze doporučujeme otevření nového MPŘ. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
 

by pouze oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb za splnění 
zákonem požadovaných podmínek. 
Registraci sociální služby budou 
muset podstoupit pouze 
poskytovatelé zdravotních služeb. 
Ošetřovatelské domovy nejsou 
komplexním řešením problematiky 
zdravotně sociálního pomezí. Jedná 
se pouze o jednu část problematiky. 
V této oblasti je potřeba řešit nad 
rámec ošetřovatelských domovů také 
péči poskytovanou v domech s 
pečovatelskou službou, rozvoj 
terénních služeb nebo například 
sociální bydlení pro seniory a 
zdravotně postižené, což však není 
předmětem tohoto návrhu. 
Tato nově navržená koncepce řeší 
nejenom poskytování většího objemu 
zdravotní péče v rámci poskytovatelů 
sociálních služeb a naopak, ale zároveň 
tento princip legislativně ukotvuje, aby 
bylo možné ho v aplikační praxi využít. 
Na základě několikaleté práce 
mezirezortní pracovní skupiny, zástupců 
jednotlivých poskytovatelů, pojišťoven 
atd. bylo toto řešení navrženo jako 
konsensuální. Jsme přesvědčeni, že námi 
navrhovaná úprava je řešením pro tzv. 
zdravotně-sociální pomezí. Na jiných 
návrzích nebyla odborníky nalezena 
shoda. 
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3. K § 36 - Je velmi nestandardní a v praxi silně nepraktické 

opakovat v zákoně výčet zdravotních výkonů, které lze 
poskytnout v daném zařízení, jestliže tyto výkony jsou již dány 
vyhláškou. Bude se měnit zákon, pokud se za pár měsíců 
objeví nový ošetřovatelský postup nebo nová technologie? 
Takovéto ustanovení by v delším časovém horizontu mohlo 
být diskriminační pro zařízení spadajícím pod tento zákon, 
protože by je učinilo rychle zastaralými, proti čistě komerčním 
zařízením. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
4. K § 36 - Stanovení časového rozsahu jednoho poskytnutého 

zdravotního výkonu v minutách v zákoně je ustanovení 
snižující autoritu práva, protože v praxi je nemožné ho 
dodržovat. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 

 

 
 
 
 
Vysvětleno 
Vymezení činností sestry, které lze 
poskytovat bez oprávnění bylo do §36 
takto doslovně uvedeno proto, že bylo 
velmi obtížné najít jiný vhodný způsob, 
jak odlišit péči poskytovanou bez 
oprávnění od té, která bude poskytována 
s oprávněním. Víme, že zákonem jsou 
vymezeny činnosti sestry, které může 
poskytovat, ale na toto se nelze odvolat 
v případě poskytování péče bez 
oprávnění. Výčet výkonů má upozornit 
nejen na to, že vykonávání odborné péče 
bez oprávnění má své přesné hranice, ale 
hlavně na to, že MZ nemá v plánu 
jakkoli tyto hranice překračovat. Bylo 
by to nesystémové, zmatečné a 
v neposlední řadě i neuctivé k profesi 
všeobecné sestry.   
Jedná se o výčet hrazených výkonů, 
které lze provádět bez oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb. 
Tento výčet byl nutný pro deklaraci 
péče bez oprávnění k poskytování 
zdravotních služeb. Pokud by se 
objevily nové postupy v ošetřování, 
s největší pravděpodobností by se 
nepromítly okamžitě do zákonů, bylo 
by nutné je nejprve ověřit v praxi u 
poskytovatelů s oprávněním 
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k poskytování zdravotních služeb. 
Informace o časové dotaci na 
jednotlivé intervence má za cíl 
rozlišit péči poskytovanou 
odborností 913 (krátké, opakované 
intervence) a odborností 923 
(vyžadující komplexní časově 
náročnou péči). Maximální časový 
rozsah poskytnutých zdravotních 
služeb v rozsahu 180 minut denně 
vychází ze Seznamu zdravotních 
výkonů a tato informace je zde 
uvedena pro rozlišení obou 
odborností. Péče v rozsahu vyšším 
než 180 minut nebude u odbornosti 
913 indikujícím lékařem předepsána. 
Jejímu poskytnutí, pokud se tak děje 
v souladu se zákonem, nic nebrání. 
Minutový rozsah jednotlivých 
výkonů je stanoven Seznamem 
zdravotních výkonů. Zákonná úprava 
pouze stanovuje rámec, především 
pro indikující lékaře, který udává, 
jaký rozsah péče lze ještě 
předpokládat pro zajištění 
prostřednictvím odbornosti 913 a pro 
jaký rozsah péče je již potřeba 
zajistit péči odborností 923. 
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