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Závěr 

 

I. 

Zhodnocení platné právní úpravy 

 

Systém sociálního zabezpečení (sociální ochrany) , ve vztahu k osobám se 

zdravotním postižením, jev ČR v posledních letech reformován a rozvíjen s cílem 

poskytovat soubor dávek a služeb primárně podporujících sociální začleňování těchto 

osob. Daří se tak postupně vytvářet kvalitnější, modernější, dostupnější a efektivnější 

systém sociálních dávek a služeb odrážející změny ve společnosti a srovnatelný se 

systémy ostatních členských států EU.  

Jednotným  rysem nově budovaných a reformovaných subsystémů sociálního 

zabezpečení  se stala snaha státu odstranit dříve užívaný model plošného pojetí (výplata, 

poskytování) institutu sociální podpory ve smyslu cílené ingerence ve prospěch osob a 

rodin objektivně i subjektivně nejvíce zasažených zdravotním postižením. Prováděné 

úpravy systému sociálního zabezpečení by měly  vést k cílené a vědomé diferenciaci, 

prováděné podle závažnosti a důsledků zdravotního postižení, jejímž výsledkem by 

mělo být sociální začlenění osob se zdravotním postižením.  

Současná koncepce sociálního zabezpečení v ČR směřuje především k širší 

nabídce služeb podporujících setrvání občana se zdravotním postižením ve vlastním 

přirozeném prostředí a umožňující mu vést samostatný život a zároveň spolurozhodovat 

o rozsahu a formě poskytované péče. Sociální služby jsou pojímány jako proaktivní 

opatření přispívající k sociální soudržnosti, ale také k rozvoji lidských zdrojů a 

zaměstnanosti.  

Systém sociálních služeb je koncipován jako vhodněji se doplňující se systémem 

sociálních dávek pro zdravotně postižené. Systémy jsou nastaveny jako dostupné a 

pomáhají občanům se zdravotním postižením žít v přirozené komunitě, pracovat, 

vzdělávat se a zpřístupnit jim zboží a veřejné služby.  

Systém sociálních dávek a zejména služeb je nyní budován jako preventivní, ve 

smyslu nalezení možností předcházení trvalé „invalidizace“ zdravotního postižení a 

nalezení možností podpory navrácení občana se zdravotním postižením k více či méně 

samostatné účasti na trhu práce.  
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Cílem dosud přijatých opatření je mj. lépe kompenzovat individuální důsledky 

zdravotního postižení, a to zejména v oblasti zvýšených životních nákladů, omezených 

možností mobility, potřeby technických pomůcek apod. Více než v minulosti, kdy byly 

nároky  ve většině případů odvozeny od diagnózy, bez ohledu na skutečné individuální 

důsledky, je nyní obecným důvodem a „filozofií“ poskytnutí dávky a služby snaha o 

vyrovnávání příležitostí a předcházení sociálnímu vyloučení.  

Mezi reformními opatřeními na úseku dávek základního důchodového pojištění 

podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem lze za  jednoznačně 

pozitivní považovat některé kroky, které přináší I. etapa reformy systému důchodového 

pojištění. Chystaná změna koncepce invalidity na invaliditu ve třech stupních, 

sjednocení invalidních důchodů a zpřísnění kritérií pro nárok na tyto dávky , by mělo 

umožnit navrhované koncepci pružněji a efektivněji reagovat na závažnost nepříznivého 

zdravotního stavu a zdravotního postižení pojištěnců, a pomoci řešit dlouhodobější 

negativně vnímaný nárůst počtu, zejména částečných,  invalidních důchodů. Stejně 

pozitivně lze vnímat i většinu dalších opatření vedoucích k lepší finanční udržitelnosti 

tohoto systému. 

Oddělení úrazového pojištění zaměstnanců od systému základního důchodového 

pojištění je nepochybně dalším pozitivním krokem. Opakované úvahy o jeho 

opětovném odložení však jeho význam poněkud snižují.  

Pokud jde o oblast státní sociální podpory lze konstatovat, že se z hlediska osob 

se zdravotním postižením jedná o konsolidovaný a vyvážený systém dávek, 

v odůvodněných případech, rozumným způsobem zohledňující existenci dlouhodobě 

nepříznivého zdravotního stavu jak na straně dětí tak rodičů.  

Pozitivně lze hodnotit také skutečnost, že po více než deseti letech snah o 

reformu zastaralého a nevyhovujícího systému sociální péče byla přijata a téměř tři roky 

platí nová právní úprava. Byla tak završena první etapa sociální reformy v ČR a došlo 

tak, s výjimkou dávek sociální péče pro zdravotně postižené občany,  k téměř úplnému 

oproštění právní úpravy sociálního zabezpečení od reziduí z doby před rokem 1989.  

Stávající právní úprava sociální pomoci byla přijímána  pod poměrně velkým 

časovým tlakem, což patrně způsobilo  některé  nedostatky. Jako určitá úskalí platné 

právní úpravy sociální pomoci lze v současné době označit následující: 

• Systém dávek sociální péče dosud vychází z již překonané koncepce,kdy jsou 

nároky na jednotlivé dávky odvozeny od diagnózy, bez ohledu na skutečné 
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individuální důsledky zdravotního postižení. Zcela nevyhovující je rovněž jejich 

úprava podzákonným právním předpisem.   

• V oblasti sociálních služeb by mohlo docházet ke zneužívání příspěvku na péči, 

jelikož kontrola čerpání tohoto příspěvku nemusí být vždy dostatečná. 

• Právní úprava definuje jednotlivé sociální služby aniž by s nimi spojovala 

konkrétní podmínky nároků.  

• Problematickým se může v budoucnu rovněž ukázat taxativní výčet sociálních 

služeb. 

• Z hlediska financování sociálních služeb a právní úpravy dotací bylo očekáváno, 

že registrované nestátní subjekty budou mít na určitou dotaci z veřejných 

rozpočtů nárok, k tomu však nedošlo. 

V neposlední řadě lze za veskrze pozitivní rovněž považovat snahu o 

zefektivnění systému posudkové služby sociálního zabezpečení a v návaznosti na 

transformaci sociálních dávek a služeb vytvořit jednotný systém posuzování 

zdravotního stavu.   

I přes naznačené možné nedostatky právní úpravy sociálního zabezpečení je 

však třeba setrvat na stanovisku, že přijetí jednotlivých reformních  právních norem lze 

považovat za jednoznačně pozitivní přínos ve vývoji právní úpravy sociálního 

zabezpečení (sociální ochrany) osob se zdravotním postižením v České republice. 

 

II. 

Návrhy de lege ferenda 

 

V návaznosti na rozhodnutí o podobě české důchodové reformy provést seriózní 

(nepolitizovanou) analýzu oddělení invalidního pojištění od starobního pojištění, včetně 

řešení pozůstalostních dávek, v podmínkách ČR s tím, že tato analýza bude obsahovat i 

mezinárodní srovnání v této věci. 

Vypracovat návrh legislativních opatření nové pomoci osobám se zdravotním 

postižením prostřednictvím dávek sociální péče (pomoci), a to za použití moderních 

hledisek hodnocení potřeb osob se zdravotním postižením a moderních forem pomoci. 

Tato pomoc by měla být důsledněji oddělena od pomoci státu v hmotné nouzi  

V návaznosti na konsolidaci sociálních služeb zavést nárokové dotace pro 

registrované poskytovatele sociálních služeb, přijmout taková legislativní opatření, 
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která povedou k efektivnějšímu využívání příspěvku na péči a zabránění jeho 

zneužívání ve větším rozsahu, při zachování dosavadní autonomie volby druhu a formy 

poskytované služby a zvážit spojení definic jednotlivých sociálních služeb 

s konkrétními nároky na ně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


