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Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn 

 

I. Platné znění částí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  

*** 

§ 11 

 (1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 

a) 3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 6 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

  (2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

a) 800 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

d) 12 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

 

(1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc 

a) 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

d) 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

 (2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc 

a) 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

c) 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost), 

d) 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost). 

 

(3) Částky příspěvku uvedené v odstavcích 1 a 2 se podle § 12 zvyšují o 2 000 Kč za 

kalendářní měsíc. 

*** 

§ 82a 

 (1) Registrující orgán kontroluje plnění podmínek stanovených pro registraci u 

poskytovatelů sociálních služeb, kterým vydal rozhodnutí o registraci. 
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  (2) Registrující orgán je oprávněn ukládat poskytovatelům sociálních služeb opatření k 

odstranění nedostatků zjištěných při této kontrole. Poskytovatel sociálních služeb je povinen 

splnit tato uložená opatření ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem. 

  (3) Pro účely kontroly registračních podmínek platí obdobně ustanovení § 79 odst. 3 

věty čtvrté a páté. 

§ 82b 

Registrující orgán je oprávněn provádět kontrolu i u fyzických a právnických 

osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci, nasvědčují-li skutečnosti tomu, že u 

těchto osob jsou poskytovány sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování. 

*** 

Díl 3 

 Smlouva o poskytnutí sociální služby 

 § 90 

  Osoba může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb 

nebo může požádat obec, ve které má trvalý nebo hlášený pobyt, o zprostředkování možnosti 

poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních 

služeb. 

§ 91 

  (1) O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovatelem sociálních 

služeb; tato smlouva se neuzavírá v případě poskytnutí sociální služby dítěti na základě 

rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, výchovného opatření nebo předběžného 

opatření. Smlouva o poskytnutí sociální služby poskytované podle § 39 až 52, 57, 58, 64, 67 a 

68 musí být uzavřena v písemné formě. Smlouva o poskytnutí sociální služby poskytované 

podle § 54, 56, 60, 60a, 65 a 70 musí být uzavřena v písemné formě, pokud alespoň jedna 

smluvní strana při jednání o uzavření smlouvy tuto formu navrhne. 

 

 (2) Smlouva obsahuje tyto náležitosti: 

a) označení smluvních stran, 

b) druh sociální služby, 

c) rozsah poskytování sociální služby, 

d) místo a čas poskytování sociální služby, 

e) výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v § 73 až 

77 a způsob jejího placení, včetně způsobu vyúčtování, 

f) ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 

poskytování sociálních služeb, 

g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty, 
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h) dobu platnosti smlouvy. 

  

 (3) Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování 

sociálních služeb pouze, pokud 

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení 

okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, 

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje 

poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní 

předpis, nebo 

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 

měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu 

porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 

 (4) Osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit 

poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v 

oboru všeobecné praktické lékařství o zdravotním stavu, nejde-li o poskytování sociálních 

služeb ve zdravotnickém zařízení podle § 52. 

 (5) Pro uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby a právní vztahy vzniklé z této 

smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

 (6) Osobu, která podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních 

služeb není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce nebo opatrovníka, zastupuje při 

uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo 

hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení 

sociálních služeb nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče podle § 52, obecní úřad obce s 

rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení. 

 (7) Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o 

poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v odstavci 3, vydá o tom osobě na její žádost 

písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy. 

§ 91a 

 (1) Opatrovník nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, postupuje-li podle 

§ 91 odst. 6, může za osobu, která s uzavřením smlouvy o poskytování pobytové sociální 

služby v zařízení sociálních služeb neprojevila souhlas, uzavřít takovou smlouvu a její 

změny pouze v případě, že 

a) neposkytnutí okamžité pomoci při řešení nepříznivé sociální situace by 

v důsledku oslabení nebo ztráty schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního 

stavu způsobeného duševní poruchou ohrozilo její život nebo by jí hrozilo vážné 

poškození zdraví anebo by totéž hrozilo osobám v jejím okolí a 
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b) nezbytnou podporu a pomoc jí nelze zajistit mírnějším a méně omezujícím 

opatřením. 

(2) Podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. a) posuzuje obecní úřad obce s rozšířenou 

působností na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních 

služeb. 

 
 

§ 91b 

 (1) V případě, kdy osoba, která není schopna vypovědět smlouvu o poskytování 

pobytové sociální služby, projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové 

sociální služby, je poskytovatel sociální služby povinen oznámit tuto skutečnost ve lhůtě 

24 hodin soudu, v jehož obvodu je zařízení sociálních služeb, ve kterém se tato osoba 

nachází. 

 (2) Oznámení soudu o podezření na nepřípustnost držení osoby v zařízení 

sociálních služeb může učinit každý. 

(3) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o oznámení soudu podle odstavce 1 

informovat bez zbytečného odkladu toho, kdo za osobu uzavřel smlouvu o poskytování 

pobytové sociální služby. 

 

§ 91c 

 Poskytovatel sociálních služeb vede evidenci o osobách, kterým poskytuje 

pobytovou sociální službu na základě smlouvy uzavřené podle § 91a, a o případech 

uvedených v § 91b odst. 1. V evidenci jsou vedeny tyto údaje: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osoby, 

b) datum zahájení poskytování pobytové sociální služby, 

c) jméno, popřípadě jména, příjmení opatrovníka a adresa pro doručování nebo 

označení obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uzavřel smlouvu 

o poskytování pobytové sociální služby podle § 91a, 

d) datum a četnost projevených vážně míněných nesouhlasů osoby s poskytováním 

pobytové sociální služby, včetně popisu situace, 

e) záznam o splnění povinnosti oznámit soudu podle § 91b odst. 1 skutečnost, že 

osoba projevila vážně míněný nesouhlas s poskytováním pobytové sociální služby, 

a 

f) popis vyřešení situace. 

*** 

§ 97 

 (1) Inspekci poskytování sociálních služeb (dále jen „inspekce“) provádí u 

poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a u 

poskytovatelů sociálních služeb uvedených v § 84 ministerstvo. 
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  (2) Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je 

a) plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89, 

b) kvalita poskytovaných sociálních služeb., 

c) plnění povinnosti vést evidenci podle § 91c. 

  (3) Při plnění povinnosti poskytovatelů sociálních služeb podle § 88 písm. i) je 

předmětem inspekce také posouzení, zda smlouva o poskytnutí sociální služby obsahuje 

náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2, a zda je výše úhrady sjednána v rámci výše úhrady 

stanovené v § 73 až 77. 

  (4) Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni informovat o závažných nedostatcích 

zjištěných při inspekci podle odstavce 3 osobu, která uzavřela smlouvu o poskytnutí sociální 

služby, nebo zákonného zástupce anebo opatrovníka, popřípadě zástupce podle § 91 odst. 6, 

pokud uzavřeli smlouvu o poskytnutí sociální služby za osobu, která není schopna sama 

jednat. Za závažný nedostatek se považuje zejména sjednání výše úhrady v rozporu s § 73 až 

77 a neuvedení výpovědních důvodů a výpovědních lhůt ve smlouvě. 

*** 

§ 107 

 (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, 

že poskytuje sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování podle § 78 odst. 1. 

  (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel sociálních 

služeb dopustí správního deliktu tím, že 

a) neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci podle § 81 

odst. 2, 

b) nevede záznamy podle § 88 písm. f), 

c) nevede evidenci žadatelů o sociální službu podle § 88 písm. g), 

d) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3, 

e) použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s § 89 odst. 1 až 3, 

f) nepodá informaci o použití opatření omezujících pohyb osob podle § 89 odst. 5, 

g) nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do evidence podle § 89 odst. 6, 

h) neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovala pomoc, podle § 21a odst. 2, 

i) nesplní lhůtu k podání žádosti o zrušení registrace podle § 82 odst.3 písm. d) nebo odst. 4, 

j) nesplní oznamovací povinnost podle § 88 písm. k), 

k) nezašle ve stanovené lhůtě údaje uvedené na předepsaném tiskopisu podle § 85 odst. 5, 

l) neoznámí ve stanovené lhůtě změny údajů podle § 82 odst. 1, 

m) nesplní ve lhůtě stanovené ministerstvem opatření k odstranění nedostatků zjištěných při 

inspekci nebo nepodá písemnou zprávu o jejich plnění podle § 98 odst. 5, 

n) nesplní ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem opatření k odstranění nedostatků 

zjištěných při kontrole registračních podmínek podle § 82a odst. 2, 

o) stanoví za poskytnutí sociální služby vyšší úhradu, než je maximální výše úhrady 

stanovená prováděcím právním předpisem, 
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p) uzavře smlouvu, která neobsahuje náležitosti smlouvy podle § 91 odst. 2, 

q) nesdělí ve lhůtě stanovené registrujícím orgánem údaje podle § 85 odst. 7. , 

r) nevede evidenci podle § 91c. 

  (3) Podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel sociálních služeb dopustí správního 

deliktu tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 100 odst. 2. 

  (4) Zdravotnické zařízení, které poskytuje sociální služby podle § 52, dětský domov a 

speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu se dopustí správního deliktu tím, že 

neohlásí úmrtí oprávněné osoby, které poskytovalo pomoc, ve lhůtě stanovené v § 21a odst. 2. 

  (5) Za správní delikt se uloží pokuta do 

a) 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), c) a l), 

b) 20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), d), f), g), h), p) a odstavce 4 

p) a r) a odstavce 4, 

c) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. i) až k), m), o) a q) a odstavce 3, 

d) 250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e), 

e) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. n), 

f) 1 000 000 Kč  2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1. 

 

§ 108 

*** 

 (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají 

a) krajská pobočka Úřadu práce, jde-li o 

1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec státu zařazený do 

krajské pobočky Úřadu práce, 

2. přestupek podle § 106 odst. 3 a 4, 

3. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. h) a § 107 odst. 4, 

b) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o přestupek podle § 106 odst. 1, kterého 

se dopustí zaměstnanec obce, 

c) krajský úřad, jde-li o 

1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec kraje nebo 

zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb, kterému krajský úřad vydal 

rozhodnutí o registraci, 

2. správní delikt podle § 107 odst. 1, 

3. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. a), i), k), l), n) a q)  a § 107 odst. 3, 

kterého se dopustí poskytovatel sociálních služeb, kterému krajský úřad vydal 

rozhodnutí o registraci, 

d) ministerstvo, jde-li o 
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1. přestupek podle § 106 odst. 1, kterého se dopustí zaměstnanec státu zařazený do 

ministerstva, nebo zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb, kterému 

ministerstvo vydalo rozhodnutí o registraci, a přestupek podle § 106 odst. 2, 

2. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. a), i), k), l), n) a q), kterého se dopustí 

poskytovatel sociálních služeb, kterému ministerstvo vydalo rozhodnutí o 

registraci, 

3. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. b) až g), j), m), o) a p) o), p) a r). 

*** 
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II.     Platné znění částí zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních 

*** 

§ 8 

Oprávnění státního zastupitelství 

  (1) Státní zastupitelství může vstoupit do zahájeného řízení 

a) ve věcech osvojení, a to do části, ve které je rozhodováno o tom, zda je třeba souhlasu 

rodičů k osvojení, 

b) ve věcech péče soudu o nezletilé, jde-li o uložení zvláštního opatření při výchově 

dítěte, o ústavní výchovu, o určení data narození nebo jde-li o pozastavení, omezení 

nebo zbavení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu, 

c) ve věci ochrany proti domácímu násilí, 

d) o svéprávnosti, 

e) o prohlášení za mrtvého, 

f) o určení data smrti, 

g) ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče (dále 

jen „zdravotní ústav“) nebo vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních 

služeb, 

h) o umoření listin, 

i) o některých otázkách týkajících se právnických osob. 

 (2) Ve věcech uvedených v odstavci 1 písm. b) až e) a g) může státní zastupitelství 

podat návrh na zahájení řízení. 

(3) Pro účely zjištění podmínek k podání návrhu soudu na vyslovení 

nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb je státní zastupitelství oprávněno 

a) vstupovat v kteroukoliv dobu do zařízení sociálních služeb, 

b) nahlížet do dokumentace vedené zařízením sociálních služeb, 

c) hovořit s osobami, kterým jsou v zařízení sociálních služeb poskytovány pobytové 

sociální služby, bez přítomnosti jiných osob,  

d) požadovat od zaměstnanců poskytovatele sociálních služeb a dalších osob 

podílejících se na péči o osoby, kterým jsou v zařízení sociálních služeb 

poskytovány pobytové sociální služby, potřebná vysvětlení. 

*** 

§ 48 

Dohled 

(1) Soud dohlíží, zda opatrovník plní řádně své povinnosti. K tomu může činit vhodná 

opatření. 
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(2) Rozhodl-li soud podle § 84a, je povinen nejpozději do 3 měsíců přezkoumat, 

zda opatrovník učinil kroky k nápravě, a to i opakovaně, pokud k nápravě nedošlo. Za 

tím účelem si zejména opatří vyjádření názoru člověka, o jehož nepřípustném držení 

v zařízení sociálních služeb bylo rozhodnuto. 

*** 

Oddíl 3 

Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb 

§ 84 

  (1) Je-li člověk umístěn v zařízení sociálních služeb na základě smlouvy, kterou s 

poskytovatelem sociálních služeb uzavřel za něho jeho opatrovník, a je-li důsledkem tohoto 

umístění omezení jeho osobní svobody, může soud rozhodnout o vyslovení nepřípustnosti 

jeho dalšího držení v tomto zařízení sociálních služeb. Vyslovil-li s tímto umístěním souhlas 

soud v řízení ve věcech opatrovnictví člověka, může být takové řízení zahájeno po uplynutí 

30 dnů od právní moci rozhodnutí o tomto souhlasu. 

  (2) Soud je povinen věc projednat a rozhodnout přednostně a s největším urychlením. 

Dospěje-li soud k závěru, že další držení v zařízení sociálních služeb není nezbytné nebo že je 

toto držení nepřiměřené, rozhodne o vyslovení nepřípustnosti dalšího držení člověka v 

zařízení. Byl-li návrh zamítnut nebo řízení zastaveno, může být řízení ze stejných důvodů 

zahájeno až po uplynutí 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým byl předchozí návrh 

zamítnut nebo kterým bylo předchozí řízení zastaveno. 

  (3) Vyslovil-li soud nepřípustnost dalšího držení, doručí se toto rozhodnutí do 24 

hodin od jeho vydání umístěnému člověku, dále jeho zástupci, opatrovníkovi pro řízení a 

poskytovateli sociálních služeb. Soud zároveň učiní jiná vhodná opatření, aby se člověk mohl 

vhodnou formou s obsahem rozhodnutí seznámit a měl jej k dispozici. 

 

Oddíl 3 

Řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb 

§ 84 

 Účastníkem je také opatrovník člověka, o jehož držení v zařízení sociálních 

služeb má být v řízení jednáno, a poskytovatel sociálních služeb. 

§ 84a 

(1) V případě, že poskytovatel pobytové sociální služby neučiní oznámení podle 

zákona upravujícího sociální služby, jsou umístěný člověk nebo jeho zákonný zástupce 

oprávněni podat návrh na zahájení řízení. 
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 (2) Soud je povinen věc projednat a rozhodnout nejpozději do 45 dnů ode dne 

zahájení řízení. 

 (3) Dospěje-li soud k závěru, že nejsou splněny podmínky poskytování pobytové 

sociální služby bez souhlasu podle jiného právního předpisu4), rozhodne o nepřípustnosti 

dalšího držení člověka v zařízení pobytové sociální služby. 

 (4) Soud provede důkazy potřebné pro posouzení přípustnosti dalšího držení 

člověka v zařízení sociálních služeb; k tomu zejména vyslechne umístěného člověka, 

ošetřujícího lékaře, zaměstnance v zařízení sociálních služeb, kteří poskytují sociální 

služby umístěnému člověku, a další osoby, o jejichž vyslechnutí člověk, o jehož držení 

v zařízení sociálních služeb má být rozhodnuto, požádá, a osoby vykonávající odbornou 

činnost v sociálních službách podle jiného právního předpisu5) k podání písemné zprávy, 

jejímž obsahem jsou zejména informace o podmínkách a okolnostech držení 

v zařízení sociálních služeb, včetně hodnocení, zda nezbytnou péči o člověka lze zajistit 

mírnějším a méně omezujícím opatřením. Je-li to nezbytné, soud přizve i další 

odborníky. 

 (5) Vyslovil-li soud nepřípustnost dalšího držení člověka v zařízení sociálních 

služeb, doručí toto rozhodnutí do 24 hodin od jeho vydání umístěnému člověku, dále 

jeho zástupci, opatrovníkovi pro řízení, poskytovateli sociálních služeb, Ministerstvu 

práce a sociálních věcí, soudu příslušnému pro řízení ve věcech opatrovnictví člověka 

a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má tento člověk místo 

trvalého nebo hlášeného pobytu. Soud zároveň učiní jiná vhodná opatření, aby se člověk 

mohl vhodnou formou s obsahem rozhodnutí seznámit a měl je k dispozici. Soudu 

příslušnému pro řízení ve věcech opatrovnictví člověka bude rozhodnutí doručeno 

i v případě, že bude vyslovena přípustnost držení člověka v zařízení sociálních služeb. 

(6) Ustanovení § 66, 68, 69, 71 až 74 se použijí obdobně. 

§ 84b 

 Vyslovil-li soud, že držení člověka v zařízení sociálních služeb je přípustné nebo 

zastavil-li řízení, může být řízení ze stejných důvodů zahájeno až po uplynutí 30 dnů od 

právní moci rozhodnutí, kterým byla vyslovena přípustnost držení člověka v zařízení 

sociálních služeb nebo kterým bylo řízení zastaveno. 

-----------------------  

4) § 91a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č.     /2015 Sb. 
5) § 92 a  115 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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