III.
Návrh
ZÁKON
ze dne ……2017,
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o sociálních službách
Čl. I
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona
č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012
Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb.,
a zákona č. 189/2016 Sb., se mění takto:

1.

V § 14a odst. 1 větě první se slova „, nejde-li o poskytování sociálních služeb podle
§ 52“ zrušují.

2.

V § 16 odst. 1 se slova „podle § 48, 49 nebo 50“ nahrazují slovy „podle § 48, 49, 50
nebo 50a“ a slova „zdravotnické zařízení poskytující sociální služby podle § 52,“ se
zrušují.

3.

V § 21a odst. 1 se text „až 50“ nahrazuje textem „až 50a “.

4.

V § 21a odst. 2 se text „až 50“ nahrazuje textem „až 50a“ a slova „zdravotnické
zařízení, které poskytuje sociální služby podle § 52,“ se zrušují.

5.

V § 23 odst. 3 se text „, 52“ zrušuje.

6.

V § 34 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:
„g) ošetřovatelské domovy,“.
Dosavadní písmena g) až t) se označují jako písmena h) až u).

7.

V § 35 odst. 3 se text „až 52“ nahrazuje textem „až 51“.

8.

§ 36 včetně poznámek pod čarou č. 19, 20 a 65 zní:

„§ 36
(1) Osobám, kterým se poskytují pobytové služby v zařízeních sociálních služeb
uvedených v § 34 odst. 1 písm. c) až g) lze bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb
podle zákona o zdravotních službách poskytovat ošetřovatelskou péči především
prostřednictvím zaměstnanců těchto zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních19) na
základě indikace lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je osoba
registrována, nebo jiným ošetřujícím lékařem. Ošetřovatelská péče podle věty první může
v rozsahu výkonů stanoveném právním předpisem upravujícím seznam zdravotních
výkonů20)zahrnovat nanejvýš vyšetření zdravotního stavu přístrojovou technikou, odběry a
orientační vyšetření biologického materiálu, sledování a orientační hodnocení fyziologických
funkcí, edukaci v aplikaci inzulínu, podávání léčivých přípravků, infuzní terapie, kyslíkové
nebo inhalační terapie, péči o močové katetry, ošetřování ran a kožních lézí přístrojovou
technikou, ošetřování stomií, zavádění nazogastrické sondy a administrativní činnosti sestry
spojené se zavedením nebo ukončením ošetřovatelské péče. Časový rozsah poskytnutých
zdravotních služeb nepřesahuje u ošetřované osoby 180 minut denně, přičemž časový rozsah
jednoho poskytnutého zdravotního výkonu, s výjimkou zdravotního výkonu zavedení nebo
ukončení odborné zdravotní péče, nepřesahuje 30 minut.
(2) Ošetřovatelská péče podle odstavce 1 se hradí z veřejného zdravotního pojištění
na základě zvláštní smlouvy uzavřené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění65).
_____________________
19)
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.
20)
Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými
hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.
65)
§ 17a zákona č. 48/1997 Sb.“.
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9.

Za § 50 se vkládá nový § 50a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 66 zní:

„§ 50a
Ošetřovatelské domovy

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(1) V ošetřovatelských domovech se osobám, které mají sníženou soběstačnost
vyplývající z dlouhodobého onemocnění nebo zdravotního postižení, které si vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, poskytují pobytové sociální služby a současně na
základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle § 10 zákona o zdravotních
službách zdravotní služby, a to ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo
paliativní péče.
(2) Sociální služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
poskytnutí ubytování,
poskytnutí stravy,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti,
aktivizační činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
(3) Zdravotní péče podle odstavce 1 se poskytuje podle individuálního
ošetřovatelského plánu a na základě indikace lékaře v oboru všeobecné praktické lékařství,
u něhož je osoba registrována, nebo jiným ošetřujícím lékařem, a to v rozsahu činností
všeobecné sestry a všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí podle právních předpisů
upravujících činnosti zdravotnických pracovníků66), přičemž časový rozsah jednoho
poskytnutého zdravotního výkonu u ošetřované osoby přesahuje 30 minut.
(4) Zdravotní péče podle odstavců 1 a 3 se hradí za podmínek stanovených zákonem
o veřejném zdravotním pojištění.
(5) Službu ošetřovatelský domov může poskytovat pouze
a) poskytovatel sociálních služeb, kterému bylo vydáno rozhodnutí o registraci k poskytování
sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. d), e), nebo f),
nebo
b) poskytovatel zdravotních služeb s uděleným oprávněním k poskytování následné nebo
dlouhodobé lůžkové péče podle zákona o zdravotních službách.
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_________________________
66)
Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných
pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.“.

10.

§ 52 se zrušuje.

11.

V § 73 odst. 1 písm. e) se slova „zdravotnických zařízeních lůžkové péče (§ 52)“
nahrazují slovy „ošetřovatelských domovech (§ 50a)“.

12.

V § 79 odst. 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno
h), které zní:
„h) u ošetřovatelského domova
1. rozhodnutí o registraci k poskytování sociálních služeb v zařízeních sociálních
služeb uvedených v § 34 odst. 1 písm. d), e), nebo f), nebo
2. udělení oprávnění k poskytování následné nebo dlouhodobé lůžkové péče
podle zákona o zdravotních službách.“.

13.

V § 84 se odstavec 5 zrušuje.

14.

V § 85 odst. 1 větě druhé se slova „poskytovatelé sociálních služeb ve zdravotnickém
zařízení ústavní péče podle § 52,“ zrušují.

15.

V § 91 odst. 4 se slova „, nejde-li o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém
zařízení podle § 52“ zrušují.

16.

V § 100a odst. 2 se text „ 52,“ zrušuje

17.

V § 107 odst. 4 se slova „Zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální služby podle
§ 52, dětský“ nahrazují slovem „Dětský“.

18.

V § 110 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

Čl. II
Přechodné ustanovení
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Poskytovatel zdravotních služeb, který poskytoval sociální služby ve zdravotnickém zařízení
podle § 52 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn poskytovat tyto služby podle
zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, i po
dni nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však do 31. prosince 2022.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III
V § 116c zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
zákona č. 424/2003 Sb. a zákona č. …./2017 Sb., se za slova „domovech se zvláštním
režimem“ vkládají slova „, ošetřovatelských domovech“.

Poznámka: Upraveno podle vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony (část druhá, sněmovní tisk 926).

ČÁST TŘETÍ
Účinnost
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.
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