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STANOVISKO VLÁDY
k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 160)

Vláda na své schůzi dne 23. května 2018 projednala a posoudila návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
(sněmovní tisk č. 160) a a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména
z těchto důvodů:
1. Vláda předně poznamenává, že jakkoli se předložený senátní návrh zákona inspiroval
vládním návrhem novely zákona o sociálních službách předloženým v minulém volebním
období (sněmovní tisk č. 1081), k jehož přijetí již v důsledku ukončení volebního období
Poslanecké sněmovny nedošlo, tak z tohoto původního vládního návrhu bez dalšího
přejímá pouze zvýšení příspěvku na péči osobám se stupněm závislosti IV (úplná
závislost), které nevyužívají pobytové sociální služby. Senátní návrh zákona naopak
nepřevzal ustanovení upravující některé parametry řízení o dávce tak, aby byl jeho
průběh zefektivněn a zkrácen. Vláda má za to, že případné zvýšení částek příspěvku
na péči by mělo být doprovázeno i úpravou některých dalších ustanovení zákona
o sociálních službách, která stanoví lhůty pro počátek v řízení o přiznání příspěvku
na péči v návaznosti na provádění sociálního šetření, a zároveň též změnou úpravy
zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jíž
se stanovuje lhůta lékařské posudkové službě. Úpravu zákona by bylo podle názoru vlády
potřebné doplnit i o dosud chybějící povinnosti příjemců příspěvku na péči a subjektů, jež
jim poskytují pomoc, například o oznamovací povinnosti nebo uvedení majitele čísla účtu,
na nějž je příspěvek na péči vyplácen.
2. Přijetím předloženého senátního návrhu zákona by bez dalších navazujících opatření
došlo nejen k disproporci mezi jednotlivými částkami příspěvku na péči v jednotlivých
stupních závislosti, ale také k potenciálnímu riziku změny v chování subjektů formálně
poskytujících sociální služby, a to i těch, které je poskytují bez oprávnění k poskytování
sociálních služeb.
3. V neposlední řadě vláda upozorňuje na významné rozpočtové dopady, které by přijetí
předloženého návrhu přineslo. Zvýšení částky příspěvku na péči ve stupni závislosti IV

by se již dnes dotklo cca 25 tis. osob, což by podle kvalifikovaného odhadu vlády
představovalo navýšení výdajů státního rozpočtu o 1,8 mld. Kč. S ohledem na trend
postupného dlouhodobého nárůstu počtu osob v uvedené cílové skupině lze pak
podle současných statistických údajů odhadovat pro rok 2019 nárůst počtu osob
pobírajících příspěvek na péči ve stupni závislosti IV na cca 27 tis. a navýšení výdajů
státního rozpočtu o 2 mld. Kč.
.

