VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 16. června 2014 č. 461

Stanovisko vlády
k návrhu poslanců Adolfa Beznosky, Petra Fialy, Jana Zahradníka,
Zbyňka Stanjury, Pavla Blažka a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
(sněmovní tisk č. 205)

Vláda na své schůzi dne 16. června 2014 projednala a posoudila návrh
zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyslovila s tímto návrhem
nesouhlas především z těchto důvodů:
1)

Vláda nesouhlasí s dalším odsouváním účinnosti právní úpravy,

jež

stanoví změnu ve způsobu financování sociálních služeb. O dotacích na sociální
služby by v roce 2015 měly již rozhodovat jednotlivé kraje, jak předpokládá platná
právní úprava obsažená v zákoně o sociálních službách.
2)

Pokud jde o argumentaci předkladatelů návrhu zákona, že dosud nebyl vydán
prováděcí právní předpis (nařízení vlády) k novému způsobu financování
sociálních služeb, vláda uvádí, že v současné době je v připomínkovém řízení
projednáván návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách,

ve znění

pozdějších

předpisů,

a

další

související

zákony,

s předpokládanou účinností dnem 1. ledna 2015. Tímto zákonem se mimo jiné
navrhuje zrušit zmocnění obsažené v § 101a odst. 7 pro vydání prováděcího
právního předpisu. Zrušení zmocnění se navrhuje na základě konzultací se

2

zástupci krajů a Asociace krajů, při kterých bylo shledáno, že nařízení vlády,
vzhledem k předmětu jeho úpravy vymezenému zmocněním, je z hlediska
realizace dotačního řízení nadbytečné. Dalším důvodem pro zrušení zmocnění je,
že uvedenou novelou zákona o sociálních službách se rovněž navrhuje upřesnění
§ 101a, zejména pokud jde o stanovení výše procentního podílu kraje na
celkovém ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu
na podporu poskytování sociálních služeb. Výše procentního podílu jednotlivých
krajů bude stanovena přímo zákonem.
3)

Bez ohledu na výše uvedené je třeba dále uvést, že návrh zákona obsahuje
legislativní nedostatky, které by znemožnily jeho řádnou aplikaci. Návrh zákona
totiž obsahuje pouze ustanovení prodlužující účinnost § 101 zákona o sociálních
službách do 30. června 2015, avšak nijak se nedotýká čl. II bodu 7 zákona
č. 313/2013 Sb. To by znamenalo, že do 30. června 2015 by bylo účinné
ustanovení § 101, podle kterého o dotacích rozhoduje ministerstvo, současně by
však mělo být postupováno podle ustanovení § 101a, podle kterého o dotacích
rozhodují kraje.

4)

V souladu s obsahem zákona není ani jeho název, podle kterého mají být
měněny i další související zákony. Kromě změny zákona o sociálních službách
však změna jiného zákona není navržena.

