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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 
2017 

7. volební období 

Z Á P I S  
z 54. schůze 

výboru pro sociální politiku, 

která se konala dne 11. července 2017 od 9.00 hodin 

v budově Poslanecké sněmovny, Praha 1 – Malá Strana, vchod z Malostranského náměstí  

č. 7/19, v m. č. 48/ přízemí – tzv. „Konírna“ 

 

 

Přítomni: Aulická, Hnyková, Kailová, Maxová, Nohavová, Nytrová, Pastuchová, Pecková, 

Pekarová, Skopeček, Šánová, Vilímec, Opálka, Semelová, Sklenák, Soukup, Strnadlová, 

Zavadil,  

 

Omluveni: Chalánková, Kaňkovský, Kasal,  

 

 Schůzi výboru zahájil v 9.00 hod. předseda výboru Jaroslav Zavadil. V úvodu dal 

schválit návrh programu. V hlasování č. 1 z přítomných 12 poslanců hlasovalo 11 pro. 

 K prvnímu bodu – vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /ST1081/ 

vystoupila zpravodajka poslankyně Jana Hnyková. Zákon prošel prvním čtením v Poslanecké 

sněmovně 17. května. Zákon byl třikrát vrácen s připomínkami v jednání vlády. Návrh je pod 

velikým tlakem ze strany poskytovatelů, aby byl zamítnut nebo nebyl projednán. Např. MPSV 

můţe rozhodnout o uvalení nucené správy při neplnění standardů kvality. Diskutabilní je i 

část, která se týká sociálně právní ochrany dítěte. Limitaci odlehčovacích sluţeb do 90 dnů 

pokládá zpravodajka za diskriminační. Zavádí se personální standard, který je nepřekročitelný 

a mohlo by tak dojít ke sníţení kvality péče. Z hlediska terénu je velká nespokojenost s tímto 

zákonem. Zpravodajka navrhla hlasování, ţe výbor nedoporučuje PS, aby vyslovila souhlas 

s tímto zákonem. Chce, aby se o této záleţitosti hlasovalo ještě před otevřením rozpravy.  

 Dále vystoupila náměstkyně Zuzana Jentschke Stöcklová. Náměstkyně uvedla, ţe po 

deseti letech se přichází s velkou novelou, která přináší řadu komplexních změn, zákon byl 

několik let připravován a konzultován s poskytovateli i klienty sociálních sluţeb. Proběhly 



2 

 

desítky různých setkání na různých úrovních. Důleţité je zvýšení příspěvku ve čtvrtém stupni 

na 19 tisíc Kč měsíčně, tak, aby bylo umoţněno setrvat klientům v jejich přirozeném 

prostředí. Je rovněţ snaha zrychlit řízení v oblasti příspěvku na péči a zároveň v případě 

hospitalizace, aby mohl klient pobírat příspěvek dříve, neţ je tomu dosud. Jde také o 

stanovení pravidel jednotných ve všech krajích o vstupu do sítě sociálních zařízeních. Zakládá 

se dále nová sociální sluţba pro osoby v terminálním stavu a osoby blízké, které o ně pečují. 

Dále jde o převod ZDVOPů do zákona o sociálních sluţbách a také větší ochrana 

registrovaných klientů u nelegálních poskytovatelů sociálních sluţeb. Zavádí se také změny 

v registracích sociálních sluţeb. Poskytovatel se můţe registrovat pouze v kraji, ve kterém 

činnost vykonává. Řadu věcí si poskytovatel do registru můţe jiţ v současné době zanést sám.  

 Po vystoupení náměstkyně Stöcklové doporučil předseda Jaroslav Zavadil cca 5 

minutovou přestávku, po které by mělo dojít k dohodě o dalším postupu s ohledem na 

specifický návrh zpravodajky výboru. 

 Předseda výboru po krátké přestávce avizoval, ţe zpravodajka navrhne, aby bylo 

hlasováno o zamítnutí aţ po ukončení obecné rozpravy.  

 Poslankyně Hnyková, zpravodajka, navrhla, aby se hlasovalo o návrhu zpravodajky 

výboru po ukončení obecné rozpravy.  

Předseda dal hlasovat o vystoupení veřejnosti v hlasování č. 2 ze 16 poslanců 16 pro. 

 Dále v rozpravě vystoupila poslankyně Pastuchová. Uvedla, ţe zákon o sociálních 

sluţbách je „vlajkovou lodí sociální demokracie“ a paní ministryně není přítomna. Místo 

tohoto se věnuje jiným aktivitám v regionu. Dále se dotázala, kterých klientů se MPSV 

dotazovalo. Nesouhlasí s tím, aby sociálně právní ochrana dětí byla součástí zákona o 

sociálních sluţbách. Ţádá také doloţení tvrzení paní Jamrichové o případech zneuţívaných a 

týraných dětí, které díky větší aktivitě  OSPODU jsou nahlašovány. Rovněţ, zda má MPSV 

přehled o fluktuaci na OSPODech od roku 2013, jaký je současný personální stav. Dále kolik 

je uvolňováno na příspěvek pěstounské péče a kolik těchto peněz jde za pěstouny a kolik 

spotřebují prostředky pro doprovázející organizaci. Dále jakým způsobem chce MPSV řešit 

sociálně právní ochranu dětí, v případě dětí týraných, zneuţívaných. Na závěr dala 

procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do přítomnosti paní ministryně.  

 Vystoupila náměstkyně Zuzana Jentschke Stöcklová, která předala slovo vedoucí paní 

Mgr. Janě Jamrichové, vedoucí odd. ochrany práv dětí a náhradní rodinné péče. 

 Ředitelka Jamrichová uvedla, ţe odpovědi, které nebudou zodpovězeny, budou 

zaslány písemně. Co se týká případného rozvratu vlivem převedení ZDVOP pod sociální 

sluţby, je třeba si uvědomit, ţe jiţ dnes existuje úplně stejný typ zařízení, jen má jiné 

parametry, ale jde o pobytové zařízení. Často se stará o velmi postiţené děti. Výhoda je, ţe 
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kraje si budou moci sami rozhodnout, kolik lůţek potřebují. V současné době je povinnost 

povolit při podání ţádosti. Novou úpravou dojde k úspoře lůţek a k větší regulaci ze strany 

krajů. Vrátila se rovněţ ke zmíněné tiskovce paní Vodičkové, která se zabývala týranými a 

zneuţívanými dětmi. Statistiky nemluví o počtu týraných a zanedbávaných dětí, ale o počty 

hlášení. Reálný počet je nepochybně větší. Nejde o reálný nárůst, ale spíše o lepší příjem 

hlášení o těchto případech. Dále se vyjádřila k otázce standardů a obsazenosti pracovních 

míst. Zmínila úskalí nízké nezaměstnanosti, problém se netýká pouze OSPODů ale obecně 

sociálních sluţeb a jiných podobných odvětví. MPSV si zadalo některé analýzy, které se 

týkají především pěstounské péče příbuzenecké. Předpokládá, ţe tyto analýzy budou 

k dispozici a budou poskytnuty členům výboru. Z toho bude o zřejmé, jak se vyuţívá státní 

příspěvek na výkon pěstounské péče (příspěvek poskytují Úřady práce).  

 Předseda citoval § 39 o jednacím řádu, ţe ministr má povinnost se zúčastnit jednání  

výboru, ovšem můţe se nechat zastoupit náměstkem, pokud výbor netrvá na jeho účasti, můţe 

se projednávat věc i bez jeho účasti. V další rozpravě proběhla diskuse k procedurálnímu 

návrhu.  

 Poslanec Opálka uvedl, ţe termín se hledal obtíţně. Výbor sice má právo vyţádat si 

účast, nicméně ministryně byla jiţ dlouhodoběji omluvena. V hlasování č. 3 bylo 

odhlasováno, ţe dojde k přerušení projednávání. Pro usnesení č. 269 hlasovalo z 16 

přítomných 11 pro, 3 proti, 1 se zdrţel. 

 Po hlasování vystoupil poslanec Sklenák, který reagoval na původní návrh 

zpravodajky. Pokládá podobnou praxi za nebezpečnou. Jedním z důvodu, proč byla 

prodlouţena lhůta k projednání, byla potřeba širší diskuse k tomuto zákonu a první návrh, 

který zazněl na výboru, byl na zamítnutí bez diskuse. O tomto návrhu se naštěstí 

nediskutovalo. Jiná koalice v příštím volebním období, by např. mohla rozhodnout o tom, ţe 

návrhy mohou být schváleny bez diskuse. Upozornil rovněţ, ţe zastoupení MPSV je více neţ 

reprezentativní. Účast ministryně by na rozhodnutí výboru nic nezměnila.  

 Zpravodajka Jana Hnynková poţádala, aby poslanec Sklenák nemoralizoval, neboť 

sama upravila návrh. Jednací řád všechny záleţitosti dostatečně upravuje. 

 Poslanec Opálka uvedl, ţe koalice nejen, ţe nemá ve výboru většinu, v této chvíli ale 

dokonce ale není ani jednotná ve stanovisku k tomuto zákonu. Pokud nebude návrh 

projednán, můţe sněmovna návrh projednat i bez stanoviska výboru. Upozornil, ţe zákon 

velmi pravděpodobně neprojde. Obsahuje řadu věcí, které by rád podpořil, ale je tam i řada 

věcí, které jsou nepřijatelné. Toto avizoval jiţ v prvém čtením, ale nikdo se s ním nespojil, 

aby tyto věci vysvětlil. 
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 Předseda upozornil, ţe probíhající rozprava je jiţ trochu nad rámec, nebo bylo 

odsouhlaseno přerušení.  

 Poslankyně Aulická vyslovila výtku vůči vystoupení poslance Sklenáka. Připomněla 

návrh občanského zákoníku, který je poslanecký, a který je blokován na návrh ČSSD do 

účasti ministryně.  

 Poslankyně Kailová se chtěla vyjádřit k diskusi, která proběhla. Uvedla, ţe dotazy 

posl. Pastuchové se vůbec netýkaly zákona o sociálních sluţbách. Vyslovila se rovněţ i 

k zákonu o sociálním bydlení, které je dlouhodobě blokováno ze strany MMR. Mrzí ji, ţe 

výbor není schopen se domluvit na diskusi na výboru. Vše pokládá za výraz amaterizmu 

Hnutí Ano. 

 Poslanec Vilímec se domnívá, ţe ten kdo nese politickou odpovědnost za důleţitý 

zákon, měl by si upravit svůj časový program tak, aby se mohl zúčastnit jednání ve výboru. 

Návrh byl předloţen příliš pozdě, coţ je výrazný handicap předlohy. Rozhodně nepředstavuje 

komplexní zásadní změnu, ale tuto ambici pravděpodobně MPSV od začátku nemělo.  

 Předseda výbor doporučil, aby se dále nerozvíjela diskuse. Doporučuje, aby výbor 

pokračoval ve čtvrtek v pauze oběda. 

  

 V bodě Sdělení předsedy výboru vystoupil předseda, který uvedl, ţe ve dnech 20. – 

22. září by měl výbor navštívit partnerský výbor ze SR. K přijetí delegace ze SR bylo přijato 

usnesení č. 268, kde v hlasování č. 4 z přítomných 16 poslanců hlasovalo 12 pro. 

 

V bodě Sdělení předsedkyň a předsedypodvýborů vystoupila Jana Hnyková, podvýbor 

zasedal 29. 6. 2017 a přijal usnesení, ve kterém odmítá rozbití systému náhradní péče změnou 

gesčního zákona. Dále konstatuje, ţe zařízení, které spadají do MŠMT a mají preventivní a 

výchovný charakter střediska výchovné péče, diagnostické ústavy, dětské domovy atd. 

konstatují, ţe sociální pomoc je potřebná v těchto zařízeních, není však majoritní. Dále ţádá, 

aby změna zařízení zůstala do resortu MŠMT. Rovněţ si vyţádala rozšíření pořadu poslední 

schůze podvýboru o bod „Seznámení s činností UMPOD pana Kapitána. Pokládá toto téma za 

velmi důleţité. 

 Dále vystoupil předseda podvýboru Z. Soukup s tím, ţe výbor se nešel a to proto, ţe 

vedení výboru nepostoupilo podvýboru ţádný zákon.  

 

 V bodě Návrh termínu a pořadu 56. schůze výboru byl předloţen návrh příští schůze. 

Předpokládá se ve čtvrtek 13. 7. od 13.15 do 14.30 hod. 
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 Po další diskusi k tomuto bodu, ve které vystoupili: posl. Soukup, Opálka, Zavadil, 

tajemník výboru, byla tato schůze v termínu 13. 7. od 13.15 do 14.30 hod. schválena. 

V hlasování č. 5 se vyslovilo z 12 poslanců 12 pro.  

 Poslanci rovněţ odhlasovali v hlasování č. 6 návrh termínu a pořadu 57. schůze (dne 

20. 9. 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznamenal: Antonín Papoušek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena   N o h a v o v á ,   v. r.  Jaroslav   Z a v a d i l ,   v. r.  

ověřovatelka výboru předseda výboru 

 


