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l e g i s l a t i v a …  
 
 

 NOVELA ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH   
www.mpsv.cz 
 

Velká novela zákona o sociálních službách  

přinese řadu změn ve prospěch potřebných lidí 

Více než deset let čekali klienti a poskytovatelé sociálních služeb na změny v 

zákoně. Vláda přijala novelu, která pomůže upravit současný systém tak, aby byl 

přehlednější, jednodušší a odpovídal skutečným potřebám lidí a všech subjektů 

zúčastněných při poskytování sociálních služeb. Účinnost zákona je plánovaná od 

1. ledna 2018. 

„Novela pomůže těm nejpotřebnějším, lidem úplně závislým na pomoci ostatních. 

Díky navýšení příspěvku na péči budou moci zůstat ve svém domácím prostředí,“ 

řekla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.  

“Péče o nevyléčitelně nemocné v hospicích bude konečně oficiální službou a bude 

hrazena. Rodičům přímo s péčí o trojčata nebo čtyřčata budou bezplatně 

pomáhat pečovatelky. Dosud mohly pomáhat jen s domácími pracemi,“ dodala 

ministryně. 

Novela počítá s navýšením částky příspěvku na péči ve stupni IV (úplná závislost) 

z 13 200 korun na 19 200 korun a současně umožní rychlejší projednání žádosti 

o příspěvek. Jde o snahu podpořit poskytování pomoci neformálními pečovateli, 

zejména osobami blízkými, v domácím prostředí. 

Zvyšuje se podpora rodin, kterým se současně narodily tři nebo více dětí. 

Poskytování pečovatelské služby se rozšířilo o pomoc rodinám zavedením činností 

souvisejících s péčí o děti, pečovatelky se tak budou moci reálně starat i o děti. 

Služba bude těmto rodinám poskytována bezplatně, proto se současně upravuje 

úhrada nákladů poskytovatelům sociálních služeb ve formě účelové dotace. 

Vláda schválila legislativní ukotvení hospiců doplněním do zákona o zdravotních 

službách. Dojde tak k provázání se zákonem o sociálních službách, protože v nich 

budou poskytovány i sociální služby. Tuto službu budou moci nabízet 

http://www.mpsv.cz/
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poskytovatelé zdravotních služeb paliativní nebo domácí péče registrovaní podle 

požadavků zákona o sociálních službách. 

Jednou z klíčových změn je také financování sociálních služeb formou 

mandatorních výdajů. 

Poskytovatelé budou mít tedy větší jistotu při plánování provozu a poskytování 

sociálních služeb. 

Další úpravy se týkají sociální práce, na kterou se nově musí zaměřit i menší 

obce. Tím bude sociální práce lépe dostupná přímo tam, kde je jí potřeba. 

Poskytovatelé nebudou muset hlásit každou personální změnu na krajský úřad, 

což představovalo velkou administrativní zátěž. 

V zájmu ochrany lidských práv a svobod klientů sociálních služeb se upravují 

povinnosti poskytovatelů sociálních služeb a nová skutková podstata přestupku 

pro případ porušení těchto práv klientů. S ochranou těchto práv klientů souvisí 

také zavedení institutu nucené správy poskytovatele sociálních služeb v případě 

závažných pochybení zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb. 

Petr Habáň, tiskový mluvčí 

 

 

 ZAMĚSTNÁVÁNÍ HANDICAPOVANÝCH  
www.mpsv.cz 

 

Lepší podmínky pro zaměstnávání handicapovaných zpět 
 
Zaměstnavatelé s více než polovinou pracovníků s postižením by na zaměstnávání 

každého z nich mohli dostávat od státu až 10.500 korun měsíčně místo nynějších 

8800 korun. 

Zároveň by se pro tyto firmy měla zjednodušit administrativa spojená se 

zaměstnáváním handicapovaných. Počítá s tím návrh zákona, který dnes 

schválila vláda. Novela by podle ministryně práce Michaely Marksové (ČSSD) také 

měla zpřísnit pravidla, kterými se musí řídit nezaměstnaní v době nemoci. 

„Tato novela upravuje pravidla pro zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním, 

aby pro poctivé zaměstnavatele, kteří skutečně těm zdravotně postiženým dávají 

práci, byla ta pravidla administrativně jednodušší a pokud udělají nějakou 
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drobnou chybu, aby nemuseli přijít o větší částku podpory na zaměstnávání těch 

lidí,“ řekla Marksová novinářům. 

Nynější systém vymezování chráněných míst je podle ministerstva práce 

administrativně náročný a neflexibilní, nahradit ho má uznání zaměstnavatele na 

chráněném trhu práce. To by firma či instituce s víc než polovinou míst pro 

postižené získala poté, co by s ní úřad práce uzavřel dohodu. Nejprve by ji 

podepsal na tři roky, poté na neurčito. Zaměstnavatel by pak každý rok 

předkládal zprávu o své činnosti, podnikání a tržbách. 

Zákon počítá s tím, že by zaměstnavatelé na chráněném trhu mohli dostávat 75 

procent nákladů na mzdu či plat postiženého pracovníka, nejvýše ale 10.500 

korun. Nyní je to 8800 Kč a brzy se má částka zvednout na 9500 korun, schválil 

to už Parlament a nyní se čeká na podpis prezidenta. Podpora na zdravotně 

znevýhodněného pracovníka by dál činila 5000 korun měsíčně. Příspěvek 

dostávají zaměstnavatelé zpětně za čtvrtletí. 

V roce 2014 podle ministerstva práce chráněné dílny zaměstnávaly 34.594 lidí s 

handicapem a poskytly zaměstnavatelům na náhradní plnění služby a výrobky za 

12,75 miliardy korun. Na jednoho pracovníka tak připadla produkce za 368.700 

korun. Průměrný pracovník v Česku vyprodukoval zboží a služby za 862.000 

korun, uvedlo ministerstvo v podkladech pro vládu. 

Součástí novely je i zpřísnění pravidel pro nemocné nezaměstnané, kteří se kvůli 

zdravotnímu stavu nemohou dostavit na pracovní pohovor nebo nemohou 

nastoupit do dohodnuté práce. „Dnes my nemáme nijak možnost zkontrolovat, 

zda je (dotyčný) opravdu nemocný, dodržuje léčebný režim a je doma. V této 

novele zavádíme možnost, že úředníci z úřadu práce mohou takového člověka 

zkontrolovat. Bude to podobné, jako když jste zaměstnaný, onemocníte a může 

vás zkontrolovat někdo z České správy sociálního zabezpečení,“ řekla Marksová 

na tiskové konferenci. 
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u d á l o s t i …  
 
 

 

 CHODÍCÍ LIDÉ  
 

http://www.chodicilide.cz/ 
 

Vážení a milí příznivci Chodících lidí, 

s příchodem jara vypouštíme do éteru novinky a události tvořené chodiči! 

Aktuálně se připravujeme na účast v letošním ročníku 52. Mezinárodního 

filmového festivalu v Karlových Varech, který proběhne ve dnech 30.6. – 

8.7.2017. Po loňské premiéře se návštěvníci festivalu opět mohou těšit na 

profesionální program v našem speciálním stanu i zajímavé doprovodné aktivity, 

tentokrát se zaměřením na svět lidí s postižením zraku. 

A pozor! Chystáme pro vás také fotografickou soutěž o vstupenky na promítání! 

Sledujte proto naše webové stránky. 

Zrodily se i dva nové seriály z naší autorské dílny. Série Rodičovství trochu jinak 

navazuje na veleúspěšnou tématiku vztahů lidí s postižením a věnuje se 

příběhům matek, které kromě rodičovství překonávají ještě vlastní fyzické 

omezení a mnohdy i překážky ze strany druhých. Příběhy veselé i smutné si 

můžete přečíst již nyní. 

Druhou novinkou je seriál Moje zaměstnání. Jakou práci byste hledali, pokud 

byste nyní přišli o sluch? Co obnáší osobní asistence na zahraniční cestě? A jaké 

to je hledat práci s hendikepem? 

  

Přejeme všem krásné jarní dny! 

Chodící lidé 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.chodicilide.cz/
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r e h a b i l i t a c e …  
 
 

 ROBOTICKÁ REHABILITACE  
Teplický deník 

 

Lázně hledají vhodné dětské kandidáty pro pilotní studii 

Teplice - Nové lázně hledají vhodné kandidáty pro pilotní studii zlepšení 

stereotypu chůze pomocí robotické rehabilitace. Cílovou skupinou jsou děti ve 

věku 6 - 10 let s diparetickou formou dětské mozkové obrny, jež k chůzi 

nepoužívají kompenzační pomůcky. 

Zájemci o zařazení do databáze mohou kontaktovat Nové lázně Teplice na tel. 417 

977 703, kde také proběhne vstupní vyšetření pro potvrzení vhodnosti zařazení 

do studie. Vstupní vyšetření a 10 terapií v přístroji Lokomat bude vybraným 

dětem poskytnuto zdarma. 

 

Robotická rehabilitace pro děti s poruchami hybnosti je považována za 

nejpokročilejší systém na světě. Robot Lokomat se švýcarskou technologii v 

dětské léčebně Nové lázně instalovali v roce 2015 jako první zařízení svého druhu 

v ČR. Pomáhá dětem postiženým dětskou mozkovou obrnou a jinými 

neurologickými a ortopedickými onemocněními. 

 

Zdroj: http://teplicky.denik.cz/zpravy_region/lazne-hledaji-vhodne-detske-

kandidaty-pro-pilotni-studii-20170328.html 
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