
Pozměňovací a jiné návrhy  

k  vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních ve znění 

zákona č. 87/2015 Sb. 

(tisk 689)  
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro sociální politiku č. 179 

z 38. schůze konané dne 18. února 2016 (tisk 689/1) 

 

K čl. I: 

1. Za bod 1 se vkládají nové body 1a až 1c, které znějí: 

 

„1a. V § 21 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „s výjimkou případu, kdy žadatel 

splňuje podmínky § 25a odst. 1“.  

 

 

1b.  Za § 25 se vkládá nový § 25a, který včetně poznámek pod čarou č. 64 až 66 zní: 

 

„§ 25a 

(1) Postup dle § 25 se nepoužije, je-li žadatelem o příspěvek osoba, které je poskytována 

zdravotní péče v průběhu hospitalizace poskytované formou akutní lůžkové péče64, nebo následné 

lůžkové péče65, nebo dlouhodobé lůžkové péče66 ve smyslu zvláštního zákona25, a u které před 

hospitalizací: 

a) nebylo, zahájeno řízení o příspěvek na péči, nebo  

b) bylo zahájeno řízení o příspěvek na péči, avšak nebylo do dne přijetí osoby k hospitalizaci 

vztahující se ke zdravotnímu stavu, na jehož základě osoba žádá o přiznání příspěvku na péči, 

provedeno sociální šetření a celková doba hospitalizace přesáhla 30 kalendářních dnů   

a lékařským nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb je plně doloženo, že zdravotní 

stav žadatele je takového charakteru, který nelze na základě současných znalostí a možností 

lékařské vědy vyléčit, ani výrazně zlepšit.  

(2) Krajská pobočka Úřadu práce zašle bezodkladně příslušné okresní správě sociálního 

zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby; součástí této žádosti je kopie žádosti osoby 

o příspěvek. Sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života osoby v 

přirozeném sociálním prostředí a zjištění potřeb osoby se v tomto případě neprovádí. 

(3) Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze 

zdravotního stavu osoby doloženého nálezem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb, u něhož 

je žadatel hospitalizován, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření 

posuzujícího lékaře. Lékařský nález si vyžádá u příslušného poskytovatele zdravotních služeb okresní 

správa sociálního zabezpečení a to nejpozději do 7 dní od obdržení žádosti o příspěvek na péči od 

krajské pobočky Úřadu práce podané žadatelem uvedeným v písm. a) a nejpozději do 7 dní od přijetí 

k hospitalizaci žadatele uvedeného v písm. b). Tímto lékařským nálezem se považuje za prokázané, 

že je žadatel osobou s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. 
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(4) Okresní správa sociálního zabezpečení zašle příslušné Krajské pobočce Úřadu práce stejnopis 

posudku vydaného podle zvláštního právního předpisu s uvedením základních životních potřeb, které 

osoba není schopna zvládat, a dále s uvedením, zda jde o osobu úplně nebo prakticky nevidomou, 

s úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo hluchoslepou, jestliže tato osoba nezvládá základní životní 

potřeby v oblasti orientace.  

(5) Na základě tohoto posouzení vydá krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutí o přiznání či 

zamítnutí příspěvku na péči, nejpozději ke dni, kterým se žadatel vrátí do svého přirozeného prostředí 

nebo začne využívat sociální služby uvedené v § 73, v případě odst. 7 písm. b), nejpozději do 5 

pracovních dní od oznámení žadatele.    

(6) Krajská pobočka Úřadu práce provede sociální šetření a požádá okresní správu sociálního 

zabezpečení o nové posouzení stupně závislosti nejpozději do 1 roku od právní moci rozhodnutí 

uvedeného v předchozím odstavci.  

(7) O návratu do svého přirozeného prostředí nebo započetí využívání sociální  služby uvedené 

v § 73 je žadatel povinen příslušný Úřad práce informovat, a to: 

a) nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným propuštěním, nebo 

b) ve výjimečných případech náhlého ukončení hospitalizace nejpozději do 8   dnů ode dne 

propuštění z hospitalizace ve zdravotnickém zařízení.  

Současně s tímto oznámením je ve stejné lhůtě povinen splnit povinnost stanovenou v § 24.    

 

64) § 9 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 372/2011 Sb. 
65) § 9 odst. 2 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb. 

66) § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb. 
 

 

1c. V § 26 odst. 1 písmeno b) zní:  

„b) je osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace, pokud nebylo do dne přijetí osoby 

k hospitalizaci provedeno sociální šetření, s výjimkou osob uvedených v § 25a odst. 1 písm. b)“.“ 

 

K čl. II Přechodná ustanovení 

2. V čl. 2 přechodná ustanovení se doplňuje bod 4, který zní: 

 

„4. Řízení o příspěvku na péči zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, včetně těch, která byla přerušena dle § 26 odst. 1 písm. b), podle dosavadních právních 

předpisů, se dokončí podle tohoto zákona.“. 
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Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 9. března 2016 
 

 

B. Poslankyně Jana Hnyková 

3882 

 

K čl. I, změna zákona o sociálních službách 

 

1. V Čl. I se vkládá nový bod 1, který zní: 

 

„1. § 8 zní: 

„§ 8 

 

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné osoby ve 

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje 

každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti 

nebo u osoby do 18 let věku při více než 4 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti, 

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a 

soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a 

soběstačnosti, 

c) stupni III těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a 

soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a 

soběstačnosti, 

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu 

potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a 

soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a 

soběstačnosti.“ “ 

 

2. V Čl. I se za nový bod 1 vkládá nový bod 2, který zní: 

 

„2. § 9 zní: 

„§ 9 

 

(1) Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí 

schopnost zvládat tyto úkony: 

a) příprava stravy, 

b) podávání, porcování stravy, 

c) přijímání stravy, dodržování pitného režimu, 

d) mytí těla, 

e) koupání nebo sprchování, 

f) péče o ústa, vlasy, nehty, holení, 

g) výkon fyziologické potřeby včetně hygieny, 

h) vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, 

i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě, 

j) stání, schopnost vydržet stát, 

k) přemisťování předmětů denní potřeby, 

l) chůze po rovině, 

m) chůze po schodech nahoru a dolů, 

n) výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení, 
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o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, 

p) orientace v přirozeném prostředí, 

q) provedení si jednoduchého ošetření, 

r) dodržování léčebného režimu. 

 

(2) Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti se hodnotí schopnost 

zvládat tyto úkony: 

a) komunikace slovní, písemná, neverbální, 

b) orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí, 

c) nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, 

d) obstarávání osobních záležitostí, 

e) uspořádání času, plánování života, 

f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku, 

g) obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), 

h) vaření, ohřívání jednoduchého jídla, 

i) mytí nádobí, 

j) běžný úklid v domácnosti, 

k) péče o prádlo, 

l) přepírání drobného prádla, 

m) péče o lůžko, 

n) obsluha běžných domácích spotřebičů, 

o) manipulace s kohouty a vypínači, 

p) manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří, 

q) udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady, 

r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti. 

 

(3) Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti podle § 8 se hodnotí funkční dopad 

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony podle odstavců 1 

a 2. 

 

(4) Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti podle § 8 se úkony podle odstavců 

1 a 2 sčítají. Při hodnocení úkonů podle odstavců 1 a 2 se úkony uvedené v jednotlivých písmenech 

považují za jeden úkon. Pokud je osoba schopna zvládnout některý z úkonů uvedených v odstavcích 

1 a 2 jen částečně, považuje se takový úkon pro účely hodnocení za úkon, který není schopna 

zvládnout. 

 

(5) Bližší vymezení úkonů uvedených v odstavcích 1 a 2 a způsob jejich hodnocení stanoví 

prováděcí právní předpis.“.“. 

 

Následující body se přečíslují.  
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C. Poslanec Vít Kaňkovský 

3902 

 

1. K části první – Změna zákona o sociálních službách 

 

V čl. I se za bod 1 vkládají nové body 2 až 5, které znějí: 

 

„2. V § 13 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; osobě, u které bylo provedeno 

sociální šetření v průběhu hospitalizace podle § 25 odst. 1 věty druhé, může být příspěvek přiznán 

nejdříve ode dne, kdy příslušné krajské pobočce Úřadu práce bylo doručeno oznámení a potvrzení 

podle § 21 odst. 1 písm. e)“. 

 

3. V § 21 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která včetně 

poznámky pod čarou č. 68 znějí: 

„e) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce, že je mu poskytována u jednoho nebo 

postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče68) pro 

tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 60 dnů, a doložit tuto skutečnost potvrzením 

poskytovatele zdravotních služeb, 

f) písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce propuštění ze zdravotnického zařízení 

lůžkové péče v případech uvedených v písmenu e), a to ve lhůtě 5 dnů.  

_____________ 
68) § 9 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 372/2011Sb.“. 

 

4. V § 25 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Sociální šetření podle věty první provádí příslušná 

krajská pobočka Úřadu práce také v průběhu hospitalizace osoby ve zdravotnickém zařízení 

lůžkové péče, jestliže je této osobě poskytována u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů 

zdravotních služeb následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající 

nepřetržitě déle než 60 dnů; podmínkou je, že tato skutečnost byla oznámena a doložena podle § 

21 odst. 1 písm. e).“. 

 

5. V § 26 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; to neplatí, je-li osobě poskytována 

v průběhu hospitalizace u jednoho nebo postupně u více poskytovatelů zdravotních služeb 

následná nebo dlouhodobá lůžková péče pro tutéž nemoc nebo úraz trvající nepřetržitě déle než 

60 dnů, a tato skutečnost byla oznámena a doložena podle § 21 odst. 1 písm. e)“.“. 

 

Dosavadní body 2 až 8 se přečíslují. 

 

V části první se v čl. II doplňuje bod 4, který zní: 

„4. Řízení o příspěvku na péči zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona.“.  

 

2. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která zní:  

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna zákona o zdravotních službách 

Čl. V 

V § 45 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon 

o zdravotních službách), ve znění zákona č. 303/2013 Sb. a zákona č. 60/2014 Sb., se na konci 

odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí: 
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„g) na žádost pacienta, kterému poskytuje následnou nebo dlouhodobou lůžkovou péči pro tutéž 

nemoc nebo úraz trvající, včetně následné nebo dlouhodobé lůžkové péče poskytované 

předchozími poskytovateli, nepřetržitě déle než 60 dnů, vydat písemné potvrzení o této 

skutečnosti, a to pro účely řízení o příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,  

h) umožnit sociálním pracovníkům Úřadu práce České republiky – krajských poboček a pobočky 

pro hlavní město Prahu a sociálním pracovníkům Ministerstva práce a sociálních věcí provést u 

pacienta uvedeného v písmenu g) sociální šetření pro účely řízení o příspěvku na péči podle 

zákona o sociálních službách a sdělit těmto pracovníkům informace nezbytné pro toto šetření; 

tím nesmí být narušeno poskytování zdravotních služeb.“. 

Dosavadní část třetí a čl. V se přečíslují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 10. března 2016 

 

 

 

 

 

 

Vít Kaňkovský  v.r. 

zpravodaj garančního výboru pro sociální politiku 
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