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V Praze dne 9. 9. 2021 

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, 

obracíme se opět na Vás v souvislosti s poslaneckým návrhem novely zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, tisk 1143. Jsme překvapeni, že tento návrh zákona byl ještě zařazen na poslední 

schůzi Poslanecké sněmovny. Celá komunita lidí se zdravotním postižením zásadně odmítá tuto 

novelu zákona. Zákon nepřináší jedinou kladnou věc pro uživatele sociálních služeb, ale pouze pro 

poskytovatele sociálních služeb. Změny, které jsou v návrhu zákona, jsou v zásadě pouze technického 

charakteru, které se týkají pouze poskytovatelů služeb. V zákoně není jediná systémová změna a 

jediná vhodná věc pro uživatele sociálních služeb. Zákon naopak výrazně zhoršuje poskytované služby 

pro klienty služeb. Jedná se především o slučování jednotlivých druhů sociálních služeb, které zhorší 

komfort lidí závislých na pomoci jiné osoby.  

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zásadně nesouhlasíme se slučováním sociálních 

pobytových služeb, protože každá služba má jiný charakter a jejich sloučením bude docházet ke 

zhoršení úrovně poskytovaných služeb pro jednotlivé klienty. Je nepochybné, že na jednom oddělení 

budou lidé, kteří, vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, musí být v zařízení se zvláštním režimem a 

zároveň zde budou klienti, kteří v takovém zařízení být nemusí. NRZP ČR a celá komunita lidí se 

zdravotním postižením zásadně nesouhlasí se sloučením osobní asistence a pečovatelské služby. 

Vůbec nerozumíme tomu, proč se k tomuto kroku přistupuje, protože čím méně druhů služeb, tím 

horší komfort pro jednotlivé klienty. Výše uvedená sloučení služeb jsou navrhována pouze 

z ekonomických důvodů, bez ohledu na zhoršení kvality života klientů. 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádáme Vás, aby Poslanecká sněmovna tisk 1143, 

který je zařazen na 21. místo pořadu nadcházející schůze, neprojednala. Pokud zákon Poslanecká 

sněmovna schválí a schválí jej i Senát, NRZP ČR je rozhodnuta oslovit pana prezidenta Miloše 

Zemana, aby zákon vetoval. Předpokládáme, že tím by nebyl do konce volebního období současné 

sněmovny ukončen legislativní proces a zákon by stejně nebyl účinný. 
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