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I. 

Předkládací zpráva 

 

Předmětem navrhované právní úpravy je navýšení maximálních úhrad za poskytování služeb 

sociální péče. Poslední navýšení maximálních úhrad za sociální služby bylo provedeno 

vyhláškou č. 34/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, účinnou k 1. 

březnu 2022 po předchozí osmileté přestávce, kdy výše maximálních úhrad za poskytování 

sociálních služeb nebyla novelizována. 

Současný ekonomický vývoj v České republice, který je nejhorší od vzniku samostatného 

státu, však vyžaduje, aby bezprecedentní růst cen v důsledku enormního zdražení energií byl 

reflektován ve výši úhrad i vzhledem k faktu, že kvůli rostoucí inflaci proběhlo již několik 

valorizací důchodů a je připravována rovněž valorizace příspěvku na péči.  

Zejména u pobytových sociálních služeb narostly v letošním roce provozní náklady o desítky 

procent a poskytovatelé mají zcela oprávněné obavy, že zanedlouho při stávajících 

podmínkách nebudou schopni pokračovat v provozu.  

Ze shora uvedených důvodů se navrhuje přijmout novelu vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Obsahem novely je zvýšení současné maximální denní částky úhrady v sociálních službách 

za ubytování, stravu, hodinu poskytnutí úkonu péče a za dílčí činnosti v rámci pečovatelské 

služby. 

Maximální denní částky úhrady za ubytování se zvyšují o 20 Kč u všech druhů sociálních 

služeb, které ubytování poskytují (u sociální služby azylové domy se zvyšují o 10 Kč za dítě). 

Maximální denní úhrady za celodenní stravu se zvyšují rovněž o 20 Kč (za oběd o 10 Kč).  

Maximální částka za hodinu poskytnutí úkonu péče se zvyšuje o 20 Kč a u pečovatelské 

služby dochází k navýšení sazby za donášku jídla o 10 Kč, za vyprání a vyžehlení 1 kg prádla 

o 10 Kč a za realizaci velkého nákupu, nákupu ošacení nebo vybavení domácnosti o 20 Kč.  

Účinnost se navrhuje k 1. lednu 2023.  

Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení bude doplněno po jeho provedení. 

 


