
Pozměňovací a jiné návrhy  

k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů 

(tisk 160) 
 

 

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 
 

 

 

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 13. listopadu 2018 
 

 

A Poslankyně Markéta Pekarová Adamová 

 

(SD 1524) 

 

VARIANTA I 

 

A. 1. Bod 1 zní: 

„§ 11 zní: 

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

a)  0,3 násobek minimální mzdy platné ke dni výpočtu příspěvku, jde-li o stupeň I (lehká 

závislost), 

b) 0,55 násobek minimální mzdy platné ke dni výpočtu příspěvku, jde-li o stupeň II (středně 

těžká závislost),  

c)  1 násobek minimální mzdy platné ke dni výpočtu příspěvku, jde-li o stupeň III (těžká 

závislost),  

d)  jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

1. 1,1 násobek minimální mzdy platné ke dni výpočtu příspěvku, pokud osobě poskytuje 

pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo 

dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,  

2. 1,5 násobek minimální mzdy platné ke dni výpočtu příspěvku v ostatních případech. 

  

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

a)  0,1 násobek minimální mzdy platné ke dni výpočtu příspěvku, jde-li o stupeň I (lehká 

závislost), 

b) 0,4 násobek minimální mzdy platné ke dni výpočtu příspěvku, jde-li o stupeň II (středně 

těžká závislost), 

c)  1 násobek minimální mzdy platné ke dni výpočtu příspěvku, jde-li o stupeň III (těžká 

závislost), 

d)  jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

1. 1,1 násobek minimální mzdy platné ke dni výpočtu příspěvku, pokud osobě poskytuje 

pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo 

dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,  

2. 1,5 násobek minimální mzdy platné ke dni výpočtu příspěvku v ostatních případech. 

 

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

měsíc.‘  

následující body se přečíslují.“. 
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A. 2. dosavadní body 2 a 3 se vypouštějí. 

 

 

VARIANTA II 

A. 3. před bod 1 se vkládá nový bod, který zní: 

„1. V § 11 odst. 1 a 2 písmeno c) zní: 

„c) 12 200 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost).“.“. 

 

Následující body se přečíslují. 

 

 

B Poslanec Petr Třešňák 

(SD 1646) 

 

B. 1. V Čl. I novelizační bod 1 zní: 

 

„1. V § 11 odst. 1 písmena c) a d) znějí: 

„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

1. 9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 11 000 Kč v ostatních případech, 

 

d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 19 200 Kč v ostatních případech.“.“. 

 

B. 2. V Čl. I se vkládá novelizační bod 2, který zní: 

 

„2. V § 11 odst. 2 písmena c) a d) znějí: 

„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

1. 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 11 000 Kč v ostatních případech, 

 

d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 19 200 Kč v ostatních případech.“.“. 

 

Dosavadní novelizační body 2 a 3 se označují jako body 3 a 4. 

 

B. 3. V Čl. I novelizační bod 3 zní: 

 

„3. V § 12 odst. 2 větě první se slova „nebo stupni IV (úplná závislost)“ zrušují. 
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B. 4. V Čl. II se v novelizačních bodech 2 a 3 slova „podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 a § 11 odst. 

2 písm. d) bodu 2“ nahrazují slovy „podle § 11 odst. 1 písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2 a § 11 odst. 

2 písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2“. 

 

 

C Poslankyně Olga Richterová 

(SD 1650) 

 

C. 1. V Čl. I novelizační bod 1 se mění takto: 

 

„1. V § 11 odst. 1 a 2 písmeno d) zní: 

„d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

1. 16 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu. 

2. 19 200 Kč v ostatních případech.“. 

 

C. 2. Článek II nově zní: 

„Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

1. Řízení o příspěvku na péči zahájená a pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

 

2. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu upraví částky 

příspěvku na péči podle tohoto zákona bez žádosti. O změně výše příspěvku na péči se učiní 

záznam do spisu. 

 

3. Příspěvek na péči ve výši podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 1 a § 11 odst. 2 písm. d) bodu 1 

zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží poprvé 

od splátky náležející za leden 2020. 

 

4. Příspěvek na péči ve výši podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 a § 11 odst. 2 písm. d) bodu 2 

zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží poprvé 

od splátky náležející za kalendářní měsíc následující po třetím kalendářním měsíci po dni nabytí 

účinnosti tohoto zákona. 

 

5. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu doručí 

příjemcům příspěvku na péči nejpozději do dne výplaty příspěvku na péči ve výši upravené podle 

tohoto zákona písemné sdělení o změně výše příspěvku na péči podle bodu 2 věty první; toto 

sdělení se nedoručuje do vlastních rukou. 

 

6. Nárok na zvýšení příspěvku na péči ve stupni IV (úplná závislost), které náleží nezaopatřenému 

dítěti od 4 do 7 let věku podle § 12 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká v kalendářním měsíci následujícím po třetím kalendářním 

měsíci po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a 

pobočka pro hlavní město Prahu doručí příjemcům zvýšení příspěvku na péči písemné sdělení o 

zániku nároku na zvýšení příspěvku na péči podle věty první; toto sdělení se nedoručuje do 

vlastních rukou.“. 
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D Poslanec Jan Bauer 

(SD 1530) 

 

D. 1. V Čl. I novelizační bod 1 zní: 

 

„1. V § 11 odst. 1 písmena c) a d) znějí: 

c) 15 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

d) 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)“ 

 

D. 2. Čl. I novelizační bod 2 zní: 

„2. V § 11 odst. 2 písmena c) a d) znějí: 

c) 14 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

d) 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)“ 

 

Dosavadní novelizační body v čl. I 2 a 3 se označí jako body 3 a 4. 

 

D. 3.  Článek. III zní: 

„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.“ 

 

 

E Poslanec Roman Sklenák 

(SD 1648) 

 

E. 1. V Čl. I novelizační bod 1 zní: 

 

„1. V § 11 odst. 1 písmeno c) zní: 

„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

1. 9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 13 900 Kč v ostatních případech.“.“. 

 

E. 2. V Čl. I se vkládá novelizační bod 2, který zní: 

 

„2. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní: 

„d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 19 200 Kč v ostatních případech.“.“. 

 

E. 3. V Čl. I se vkládá novelizační bod 3, který zní: 

 

„3. V § 11 odst. 2 písmeno c) zní: 

„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

1. 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 12 800 Kč v ostatních případech.“.“. 
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E. 4. V Čl. I se vkládá novelizační bod 4, který zní: 

 

„4. V § 11 odst. 2 písmeno d) zní: 

„d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 19 200 Kč v ostatních případech.“.“. 

 

Dosavadní novelizační body 2 a 3 se označují jako body 5 a 6. 

 

E. 5. V Čl. I se vkládá novelizační bod 6, který zní: 

 

„6. V § 12 se odstavce 2 a 3 zrušují. 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako 2 až 4.“. 

 

Dosavadní novelizační bod 6 se označuje jako bod 7. 

 

E. 6. V Čl. II se v bodu 2 slova „podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 a § 11 odst. 2 písm. d) bodu 

2“ nahrazují slovy „podle § 11 odst. 1 písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2 a § 11 odst. 2 písm. c) bodu 

2 a písm. d) bodu 2“. 

 

E. 7. V Čl. II se bod 3 zrušuje. 

 

Dosavadní body 4 a 5 se označují jako body 3 a 4. 

 

E. 8. V Čl. II se v bodu 3 vypouštějí slova „za kalendářní měsíc následující po třetím kalendářním 

měsíci po dni nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

  

E. 9. V Čl. II se v bodu 4 ve větě první za slova „příspěvku na péči“ vkládají slova „ve stupni III 

(těžká závislost) a“, slova „po třetím kalendářním měsíci“ se zrušují a na konec věty se doplňují slova 

„vztahující se ke zvýšení příspěvku na péči v daném stupni závislosti“. 

 

E. 10. Čl. III zní: 

 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po 

jeho vyhlášení s výjimkou ustanovení Čl. I bodu 1, 3 a 6, které nabývají účinnosti dnem  

1. července 2019. 

 

 

F Poslankyně Lenka Dražilová 

(SD 1642) 

 

F. 1. V Čl. I novelizační bod 1 zní: 

 

„1. V § 11 odst. 1 písmena c) a d) znějí: 

„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

1. 9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 
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2. 12 900 Kč v ostatních případech, 

 

d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 17 200 Kč v ostatních případech.“.“. 

 

F. 2. V Čl. I novelizační bod 2 zní: 

 

„2. V § 11 odst. 2 písmena c) a d) znějí: 

„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

1. 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 11 800 Kč v ostatních případech, 

 

d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 17 200 Kč v ostatních případech.“.“. 

 

F. 3. V Čl. I novelizační bod 3 zní: 

„3. V § 12 se odstavce 2 a 3 zrušují. 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako 2 až 4.“ 

 

Dosavadní novelizační bod 3 se označuje jako bod 4. 

 

F. 4. V Čl. I se v novelizačním bodu 4 text „§ 12 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 12 odst. 3“. 

 

F. 5. V Čl. I novelizační bod 5 zní: 

„5. V § 13 se text „§ 12 odst. 4“ nahrazuje textem „§ 12 odst. 2“.“ 

 

F. 6. V Čl. I novelizační bod 6 zní: 

„6. V § 21 odst. 2 písm. e) se text „§ 12 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 12 odst. 4“.“ 

 

F. 7. V Čl. I novelizační bod 7 zní: 

„7. V § 22 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako 3 až 6.“ 

 

F. 8. V Čl. II se v novelizačních bodech 2 a 3 slova „podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 a § 11 odst. 2 

písm. d) bodu 2“ nahrazují slovy „podle § 11 odst. 1 písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2 a § 11 odst. 2 

písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2“. 

 

F. 9. V Čl. II se v novelizačním bodu 5 ve větě první za slova „příspěvku na péči“ vkládají slova „ve 

stupni III (těžká závislost) a“. 

 

F. 10. Čl. III zní: 

„Účinnost  

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2019.“ 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=141057)



7 

 

G Poslankyně Alena Gajdůšková 

(SD 1539) 

 

G. 1. V Čl. I novelizační bod 1 zní: 

 

„1. V § 11 odst. 1 písmena c) a d) znějí: 

„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

1. 9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 13 900 Kč v ostatních případech, 

 

d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 19 200 Kč v ostatních případech.“.“. 

 

G. 2. V Čl. I se vkládá novelizační bod 2, který zní: 

 

„2. V § 11 odst. 2 písmena c) a d) znějí: 

„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

1. 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 12 800 Kč v ostatních případech, 

 

d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost) 

1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 19 200 Kč v ostatních případech.“.“. 

 

Dosavadní novelizační body 2 a 3 se označují jako body 3 a 4. 

 

G. 3. V Čl. I novelizační bod 3 zní: 

 

„3. V § 12 se odstavce 2 a 3 zrušují. 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako 2 až 4.“. 

 

G. 4. V Čl. I se v novelizačním bodu 4 text „§ 12 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 12 odst. 3“. 

 

G. 5. V Čl. II se v novelizačních bodech 2 a 3 slova „podle § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2 a § 11 odst. 

2 písm. d) bodu 2“ nahrazují slovy „podle § 11 odst. 1 písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2 a § 11 odst. 

2 písm. c) bodu 2 a písm. d) bodu 2“. 

 

G. 6. V Čl. II se v novelizačním bodu 5 ve větě první za slova „příspěvku na péči“ vkládají slova „ve 

stupni III (těžká závislost) a“. 

 

G. 7. V Čl. III se slova „1. ledna 2019“ nahrazují slovy „1. července 2019“. 
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G. 8. V čl. I se vkládá nový bod x, který zní: 

„x. V § 22 odstavec 3 zní: 

„(3) Přeplatek na vyplacených částkách zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 2 nevzniká za 

kalendářní měsíce, za které nárok na toto zvýšení příspěvku zanikl, pokud příjemce příspěvku 

prokáže, že za tyto kalendářní měsíce vznikl témuž dítěti nárok na zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 

1 písm. a). Obdobně to platí pro přeplatek na zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 1 písm. a), je-li 

prokázáno, že vznikl nárok na zvýšení příspěvku podle § 12 odst. 2.“.“. 

 

 

H Poslanec Vít Kaňkovský 

(SD 1365) 

 

Varianta A 

H. 1. V § 11 odst. (1) písmeno c) zní: 

„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

1. 9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 12 900 Kč v ostatních případech.“.“ 

 

H. 2. V § 11 odst. (2) písmeno c) zní: 

„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

1. 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 11 800 Kč v ostatních případech.“.“ 

 

H. 3. V § 12 se odstavce (2) a (3) zrušují. 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 2 až 4. 

 

Varianta B 

H. 4. V § 11 odst. (1) písmeno c) zní: 

„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

1. 9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 13 400 Kč v ostatních případech.“.“ 

 

H. 5. V § 11 odst. (2) písmeno c) zní: 

„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

1. 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 12 300 Kč v ostatních případech.“.“ 

 

H. 6. V § 12 se odstavce (2) a (3) zrušují. 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 2 až 4. 
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Varianta C 

H. 7 V § 11 odst. (1) písmeno c) zní: 

„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

1. 9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb 

podle § 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické 

zařízení hospicového typu, 

2. 13 900 Kč v ostatních případech.“.“ 

 

H. 8. V § 11 odst. (2) písmeno c) zní: 

„c) jde-li o stupeň III (těžká závislost) 

1. 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle 

§ 48, 49, 50, 51, 52 nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu, 

2. 12 800 Kč v ostatních případech.“.“. 

 

H. 9. V § 12 se odstavce (2) a (3) zrušují. 

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako odstavce 2 až 4. 

 

 

(SD 1647) 

H. 10. V Čl. I novelizační bod 1 zní: 

 

„1. V § 11 odst. 1 a 2 písmeno d) zní:  

„d) 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost)“.“. 

 

K článku III - Účinnost 

V článku III se doplňuje tato věta: „V čl. I bod 1 nabývá účinnosti 1. ledna 2021.“. 

 

 

 

 

 

V Praze  14. listopadu 2018 

 

 

 

Mgr. Lenka Dražilová, MBA, v.r. 

zpravodajka garančního výboru pro sociální politiku 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Aulická Jírovcová, v.r. 

zpravodajka výboru pro zdravotnictví 
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Návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny přednesený poslankyní Markétou Pekarovou 

Adamovou ve druhém čtení dne 13. listopadu 2018 

 

 

 

Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 1. září 2019 připravila předvídatelný valorizační 

mechanismus navyšování příspěvku na péči ve všech stupních závislosti s navázáním na pevně daný 

ekonomický ukazatel. 
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