
Závěr

Práci jsem věnoval institutu příspěvku na péči, jak ho upravuje platná legislativa s 

přihlédnutím k právnímu stavu platnému k 19. prosinci 2010. Mým cílem bylo popsat a 

zhodnotit současnou právní úpravu s ohledem na potřeby osob se zrakovým postižením, které 

jistě patří do kategorie osob, jimž by měl být příspěvek na péči přístupný. 

V úvodní kapitole jsem se pokusil definovat pojmy, se kterými jsem dále v práci 

zacházel. Kapitolu II. jsem pak věnoval popisu dávek, které příspěvku na péči historicky 

předcházely. III. kapitola obsahuje zevrubný popis institutu, podmínek nároku na dávku. 

Popsal jsem způsob  jak je příspěvek na péči konstruován, postup řízení o příspěvku včetně 

opravného prostředku i možnosti napadení rozhodnutí správní žalobou.

IV. kapitola byla věnována detailnímu probrání jednotlivých úkonů a k nim 

příslušných činností, jež jsou hodnoceny pro účely stanovení stupně závislosti na péči jiné 

fyzické osoby. Stanovení stupně závislosti pak má bezprostřední vliv na výši příspěvku, tedy i 

na kvalitu péče, jež si může osoba "nakoupit". Kladl jsem přitom důraz na aspekty ovlivňující 

možnost osob se zrakovým postižením zvládat jednotlivé úkony stanovené zákonem o 

sociálních službách a činnosti stanovené prováděcí vyhláškou. Přitom jsem poukázal na fakt, 

že zvolená koncepce klade enormní nároky na schopnost sociálních pracovníků úřadů obcí s 

rozšířenou působností, kteří mají v rámci sociálního šetření vypracovat zásadní podklad pro 

rozhodnutí v řízeních o příspěvku na péči. 

V závěrečné kapitole jsem shrnul úvahy o směrech, kterými by se mohla další normativní 

úprava příspěvku na péči ubírat, uvedl jsem pak i zcela aktuální legislativní výsledek 

načrtlých úvah.

Při práci jsem se kromě literatury a v současnosti účinné i již zrušené legislativy opíral 

o zkušenosti, které jsem načerpal ve své krátké (dvouleté) praxi při práci v sociálně právní 

poradně Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. 

Práce si nekladla za cíl vyčerpávajícím způsobem popsat všechny aspekty se zvoleným 

tématem související, ostatně k tomu by bylo zapotřebí mnohem více zkušeností a znalostí, než 

kterými vládnu, nicméně byla pokusem o vyjádření a uspořádání mně známých skutečností v 

určitý smysluplný celek. Zároveň jsem se pokusil poukázat na problémy,  které nynější 

konstrukce příspěvku na péči osobám se zrakovým postižením přináší.
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