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„Vývoj právní úpravy příspěvku na péči“ 

 

 Rigorózní práce se zabývá vývojem zabezpečení osob, které jsou v důsledku 

nepříznivého zdravotního stavu odkázány na pomoc jiné osoby. Představuje vývoj právních 

norem jejich zabezpečení dávkami, a to od vzniku „první republiky“ až do současnosti. 

 

 Rozsah textu práce je včetně úvodu a závěru 155 stran. Rigorózní práce je obohacena 

přílohovou částí, která text práce vhodně doplňuje a má vypovídací schopnost. Rigorózní 

práce je rozdělena do čtyř částí, které se dále člení na kapitoly a subkapitoly. V rigorózní 

práci se lze dobře orientovat. 

 

 Rigorózant v úvodu své práce uvádí, z jakých důvodů zvolil téma své práce a vytyčuje 

její cíl, kterým je zhodnocení stávající právní úpravy příspěvku na péči a právní úpravy 

obdobných dávek, které ji předcházely. 

 

 První část rigorózní práce je věnována období „první republiky“ a Protektorátu Čechy 

a Morava, ve které je podán přehled vývoje právní úpravy zvýšení důchodu pro bezmocnost 

do roku 1948  a jsou uvedeny jednotlivé právní úpravy. 

 

 Následující druhá část je věnována vývoji právní úpravy zvýšení důchodu pro 

bezmocnost v období od roku 1948 do roku 1988. Ve třetí části rigorózní práce se rigorózant 

zaměřuje na právní úpravu zvýšení důchodu pro bezmocnost v období od roku 1988 do roku 

2006. Poslední část rigorózní práce podrobně představuje období od roku 2007, tj. od přijetí 

zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., kterým došlo k zavedení institutu příspěvku na 

péči. Je v ní uveden věcný záměr tohoto zákona včetně vlastní právní úpravy příspěvku na 

péči a jsou v ní podrobně uváděny jednotlivé novelizace právní úpravy citovaného zákona, 

resp. problematiky příspěvku na péči. Tato část obsahuje porovnání právní úpravy příspěvku 

na péči s právní úpravou dávek sociální péče podmíněných závislostí na péči jiné osoby ve 

Slovenské republice. Velmi přínosná je šestá kapitola práce, která přináší návody na změny 

právní úpravy poskytování příspěvku na péči. V této kapitole jsou s ohledem na zhodnocení 

současného stavu navržené změny podmínek nároku na příspěvek na péči, změny způsobu 

poskytování příspěvku na péči, změny způsobu posuzování závislosti. 

 

 Závěr práce je věnován možnostem zkvalitnění právní úpravy příspěvku na péči. 

 

 Při zpracování práce vycházel autor z internetových zdrojů Ministerstva práce a 

sociálních věcí, Poslanecké sněmovny  Parlamentu ČR a dalších, včetně příslušných institucí  

 



a z příslušných zákonů. Autor též pracuje s Návrhem Ústavního soudu ze dne 1. března 2011 

sp. zn. Pl. ÚS 55/10. 

 

 Způsob zpracování rigorózní práce svědčí o zájmu autora o zvolenou problematiku. 

Práce je velmi podrobná. 

 

 Podle výsledku kontroly na plagiáty ze dne 8.9.2016 je míra podobnosti ˂ 5% . 

 

 Z obsahového hlediska je třeba konstatovat, že jednotlivé právní úpravy jsou popsány 

někde velmi podrobně, což může vést k těžší orientaci. Je však třeba ocenit, že autor využíval 

ve své práci i vlastních poznatků a zkušeností. Cíl rigorózní práce byl splněn. Práce je na 

úrovni. 

 

 Při ústní obhajobě navrhuji, aby se blíže vyjádřil k návrhu na posunutí věkové hranice 

pro poskytování příspěvku na péči u dětí. 

 

 Vzhledem k výše uvedenému konstatuji, že rigorózní práce Mgr. Lubomíra Pechana 

splňuje požadavky kladené Rigorózním řádem Právnické fakulty UK v Praze, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze dne 20.12.2016    JUDr. Jana Zemanová 

                 konzultant 


