Pozměňovací návrh
poslanců Jiřího Běhounka, Aleny Gajdůškové, Romana Sklenáka
a Věry Kovářové
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
(sn.t.1144)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V čl. I bod 2 zní:
„2. V § 11 odstavec 2 zní:
„(2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
a) 2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b) 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c) 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d) 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).“.“.
2.

V čl. I se doplňují body 3 a 4, které znějí:
„3. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Vláda může nařízením zvýšit částky příspěvku v závislosti na vývoji minimální
mzdy, mzdové úrovně a životních nákladů.“.
4. Za § 26a se vkládá nový § 26b, který zní:
„§ 26b
(1) Rozhodnutí se nevyhotovuje písemně v případě hromadného zvýšení příspěvku
podle § 11 odst. 4. Částky příspěvku se zvýší bez žádosti. O změně výše příspěvku se učiní
záznam do spisu. Rozhodnutí je prvním úkonem v řízení a nabývá vykonatelnosti
provedením záznamu do spisu. Krajská pobočka Úřadu práce doručí příjemcům příspěvku
nejpozději do dne výplaty příspěvku písemné oznámení o změně výše příspěvku; toto
oznámení se nedoručuje do vlastních rukou.
(2) Rozhodnutí uvedené v odstavci 1 bude vyhotoveno písemně a oznámeno příjemci
příspěvku, jestliže o to požádá ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné
oznámení podle odstavce 1. Nepožádá-li příjemce příspěvku o vyhotovení písemného
rozhodnutí podle věty první, nabývá rozhodnutí právní moci marným uplynutím této
lhůty.“.“.

3.

V čl. II Přechodná ustanovení bodě 2 větě první se za textem „§ 11 odst. 2“ text „písm. c)
a d)“ vypouští a za slova „ode dne“ se vkládá slovo „nabytí“.
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ODŮVODNĚNÍ
K bodu 1
Výše příspěvku na péči u osob starších 18 let ve stupni závislosti I je dlouhodobě
kritizována. Částka 880 Kč neodpovídá faktu, že tyto osoby nezvládají tři nebo čtyři z deseti
základních životních potřeb. Navrhuje se proto zvýšit částku příspěvku na péči u osob starších
18 let ve stupni závislosti I na „původních“ 2 000 Kč.
Fiskální dopady zvýšení částky příspěvku na péči u osob starších 18 let ve stupni
závislosti I se odhadují na cca 1,34 mld. Kč ročně.

K bodům 2 a 3
Navrhuje se zavedení valorizačního mechanismu pro účely příspěvku na péči
a administrativní postup při jeho užití. V současné době lze změnu (zvýšení) částek příspěvku
na péči realizovat pouze změnou zákona, což je časově náročné. Otázka valorizačního
mechanismu příspěvku na péči se stala předmětem již Usnesení Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky č. 416 z 24. schůze ze dne 7. 12. 2018, které MPSV uložilo
navrhnout valorizační mechanismus pro účely příspěvku na péči.
Zavedení valorizačního mechanismu je vždy podmíněno nalezením racionální
valorizační veličiny, která má logický vztah k dávkám, v tomto případě k účelu příspěvku
na péči, je vyčíslitelná, sledovaná v delší časové řadě apod. Vzhledem k heterogenitě příjemců
příspěvku na péči (věk, zdravotní stav, socioekonomická situace, způsob zajištění péče apod.)
a účelu této dávky se ukazuje, že řada jednotlivých veličin má určitý vztah k příspěvku na péči,
ale vztah k jednotlivým osobám (skupinám osob) má rozdílný. Více než navázat valorizaci
na jednu veličinu se jeví vhodnější komplexnější pojetí – takové, jaké již existuje pro valorizaci
příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce.
Zavedení, respektive budoucí využití, valorizačního mechanismu s sebou nese fiskální
dopady. Konkrétní dopady vyplývající ze zavedení valorizačního mechanismu však nelze
vyčíslit, neboť budou odvislé od vývoje daných veličin i od pohybu, na který bude reagováno.
Pro ilustraci lze uvést, že 5% zvýšení částek příspěvku na péči by ve vztahu k výdajům roku
2019 znamenalo cca 1,49 mld. Kč více nákladů ze státního rozpočtu.
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Dále se ve vztahu k příspěvku na péči navrhuje doplnit ustanovení (§ 26b), které
upravuje řízení v případě hromadného zvýšení příspěvku na péči v důsledku valorizace jeho
částek nařízením vlády. Účelem této právní úpravy je zajistit, aby postup správního orgánu byl
co nejjednodušší a nejrychlejší. Navrhuje se proto, aby v případě, že dojde k valorizaci částek
příspěvku na péči, se příspěvek na péči zvýšil bez nutnosti podat žádost ze strany jeho příjemce,
aby se o změně výše příspěvku pouze učinil záznam do spisu a písemné vyhotovení rozhodnutí
bylo vydáno pouze, pokud o to příjemce příspěvku sám požádá. Navržený postup je vhodný i
pro klienty – nezatěžuje je.
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