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Návrh

poslanců Jana Kasala, Anny Čurdové, Evy Dundáčkové, Zuzky Bebarové-Rujbrové

na vydání

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

-2ZÁKON
ze dne …...... 2006,
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se mění takto:
1. V § 34 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které
zní: „s) intervenční centra.“.
2. V § 60 odst.1 se věty druhá a třetí zrušují.
3. Za § 60 se vkládá nový § 60a, který včetně nadpisu zní:
„§ 60a
Intervenční centra
(1) Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj
vydaného podle zvláštního právního předpisu26), je osobě ohrožené násilným chováním
vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení opisu tohoto
rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na
základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí
nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení
osoby násilným chováním dozví.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí bezprostřední individuální psychologické a sociální pomoci ambulantní
povahy,
b) zprostředkování následné pomoci zejména sociální, lékařské, psychologické a právní,
c) spolupráci a vzájemnou informovanost mezi intervenčními centry, orgány sociálně-právní
ochrany dětí, obcemi, orgány Policie České republiky a obecní policie, nestátními
a charitativními organizacemi, jakož i ostatními orgány veřejné správy.“.
4. Na konci § 72 se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
„m) intervence ve prospěch osob ohrožených násilným chováním osoby vykázané nebo
jiné, obývající s ní společné obydlí.“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Důvodová zpráva
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Obecná část
Zákonem č.109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o sociálních službách zanikla povinnost krajů zřizovat v samostatné působnosti
intervenční centra jako speciální zařízení sociálních služeb s okruhem činností zaměřeným
na podporu a pomoc osobám ohroženým domácím násilím zejména v souvislosti s
vykázáním. V přijatém zákoně č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách byla tato odborná
pomoc začleněna obecně do § 60 Krizová pomoc.
Intervenční centra jako zařízení sociálních služeb specializovaná na pomoc osobám
ohroženým domácím násilím především v souvislosti s vykázáním násilné osoby nejsou
výslovně v zákoně o sociálních službách jmenována. Tím dochází k nesouladu mezi
textem zákona č.135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před
domácím násilím (dále jen zákon o ochraně před domácím násilím), který v § 21b odst. 2
větě třetí ukládá povinnost doručit opis úředního záznamu o vykázání „příslušnému
intervenčnímu centru“. Konkrétní povinnosti ukládá intervenčním centrům § 74a a § 74b
zákona o ochraně před domácím násilím; těmito činnostmi jsou intervenční centra
charakterizována.
Od účinnosti tohoto zákona bude v každém kraji zřízeno jedno intervenční centrum
(dále IC). Předpokládané náklady na zřízení a provoz jednoho IC lze vyčíslit pro rok
2007 na 3 mil. Kč (2 660 000,- Kč + 300 000,- Kč PC, software, server, síť, internet).
Zřízení a provoz 14 IC představuje celkové náklady ve výši 42 mil. Kč (41 860 000,- Kč).
Zřízení a provoz každého IC bude z hlediska nákladů na provoz vždy levnější, pokud
bude zřizováno "při" nebo "v rámci" již existující organizace. Z hlediska služeb
v takovém případě dojde k úspoře cca 50 % předpokládaných nákladů. Pokud bude IC
zřízeno krajem v samostatné působnosti, může kraj požádat MPSV ČR o účelově určenou
dotaci (viz § 104 odst. 3 písm. b) zákona o sociálních službách). Jiné právnické osoby,
které získají oprávnění k poskytování služeb intervenčního centra, registraci KÚ,
požádají jeho prostřednictvím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (§ 101 zákona o
sociálních službách). Náklady spojené s tímto návrhem zákona budou hrazeny především
ze státního rozpočtu. Kraje by se měly finančně podílet prostředky, které získají
z rozpočtového určení daní. Do rozpočtu obcí tento návrh nijak nezasahuje.
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem, s právem EU i mezinárodními
smlouvami podle článku 10 Ústavy.
Zvláštní část
K bodu 1
Taxativní výčet zařízení sociálních služeb je doplněn o intervenční centra, jako
zařízení naplňující zcela specifické a nadstandardní činnosti oproti těm činnostem, které
jsou pro zařízení krizové pomoci stanovena.
K bodu 2
Činnosti intervenčního centra, jako specifického zařízení sociálních služeb v pomoci
osobám ohroženým domácím násilím, přesně vymezená součinnost s policejními orgány
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fyzickými osobami v regionu, je nezbytné legislativně upravit samostatným ustanovením.
K bodu 3
Vzhledem k charakteru činností intervenčních center, bezprostřednímu navázání
jejich činnosti na policejní vykázání osoby násilné, o kterém musí být do 24 hodin
intervenční centrum informováno, aby zajistilo sociální, právní a psychologickou pomoc
osobám ohroženým domácím násilím a k zákonem stanovené koordinaci dalších
pomáhajících subjektů na úseku pomoci osobám ohroženým domácím násilím je
adresnost intervenčních center, jako zcela nového zařízení sociálních služeb nezbytná.
K bodu 4
Výčet sociálních služeb poskytovaných bez náhrady je doplněn o intervenci ve
prospěch osob ohrožených násilným chováním osoby vykázané nebo jiné, obývající s ní
společné obydlí.
K čl. II
Účinnost tohoto zákona by měla být sladěna s účinností zákona č. 135/2006 Sb.,
kterým se mění některé zákony v oblasti domácího násilí (to je 1. 1. 2007). Z časových
důvodů se zřejmě nepodaří tohoto termínu dosáhnout, předkladatelé by se mu alespoň
chtěli co nejvíce přiblížit, proto navrhují, aby předložený návrh zákona nabyl účinnosti
dnem jeho vyhlášení.

V Praze dne 15. září 2006
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Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Jan Kasal v. r.
Anna Čurdová v. r.
Eva Dundáčková v. r.
Zuzka Bebarová-Rujbrová v. r.
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s vyznačením navrhovaných změn
ČÁST TŘETÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Hlava I
DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ÚHRADA
NÁKLADŮ ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB
Díl 1
Základní druhy a formy sociálních služeb
§ 34
Zařízení sociálních služeb
(1) Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

centra denních služeb,
denní stacionáře,
týdenní stacionáře,
domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy pro seniory,
domovy se zvláštním režimem,
chráněné bydlení,
azylové domy,
domy na půl cesty,
zařízení pro krizovou pomoc,
nízkoprahová denní centra,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
noclehárny,
terapeutické komunity,
sociální poradny,
sociálně terapeutické dílny,
centra sociálně rehabilitačních služeb,
pracoviště rané péče,
intervenční centra.

(2) Kombinací zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenerační a integrovaná
centra.
Díl 4
Služby sociální prevence
§ 60
Krizová pomoc
(1) Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně
nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Na základě rozhodnutí o
vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj vydaného podle zvláštního
právního předpisu26), je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta
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koordinace pomoci poskytované orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými
osobami osobě ohrožené útokem.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a)
b)
c)
d)

poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
§ 60a
Intervenční centra

(1) Na základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do
něj vydaného podle zvláštního právního předpisu 26), je osobě ohrožené násilným
chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení opisu
tohoto rozhodnutí intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být
poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby
obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se
intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti :
a) poskytnutí bezprostřední individuální psychologické a sociální pomoci ambulantní
povahy,
b) zprostředkování následné pomoci zejména sociální, lékařské, psychologické a
právní,
c) spolupráci a vzájemnou informovanost mezi intervenčními centry, orgány sociálněprávní ochrany dětí, obcemi, orgány Policie České republiky a obecní policie,
nestátními a charitativními organizacemi, jakož i ostatními orgány veřejné správy.

Díl 5
Úhrada nákladů za sociální služby
§ 72
Sociální služby poskytované bez úhrady
Bez úhrady nákladů se poskytují
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

sociální poradenství (§ 37),
raná péče (§ 54),
telefonická krizová pomoc (§ 55),
tlumočnické služby (§ 56),

krizová pomoc (§ 60),
služby následné péče (§ 64),
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65),
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§ 66),
terénní programy (§ 69),
sociální rehabilitace (§ 70), s výjimkou základních činností poskytovaných podle § 70 odst. 3,
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l)

62),
služby sociálně terapeutických dílen (§ 67), s výjimkou základní činnosti poskytované podle § 67
odst. 2 písm. b),

m) intervence ve prospěch osob ohrožených násilným chováním osoby vykázané nebo
jiné, obývající s ní společné obydlí.

