
 
 

Platné znění zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů s vyznačením navrhovaných změn: 

ZÁKON 

ze dne ………………… 2019, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů 

ZÁKON 

ze dne 14. března 2006 

o sociálních službách 

ČÁST SEDMÁ 

PŘESTUPKY 

… 

§ 107 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku 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 přestupku 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, 
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 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, 

 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, 

s) neoprávněně zasáhne do soukromí, bezpečí a integrity osoby nebo jinak poníží 

osobu, které je služba poskytována, takový zásah způsobem poskytování sociální 

služby umožní, anebo mu nezabrání použitím rozumných opatření spadajících 

do jeho kompetence. 

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

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 přestupku tím, že 

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

odst. 2. 

 (5) Za přestupek lze uložit pokutu do 

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

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

4, 
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 c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. i) až k), m), o) a q) a odstavce 3, 

 d) 250 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e) a s), 

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

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

(6) Za přestupek podle odstavce 2 písm. s) lze uložit rovněž trest zákazu činnosti, 

pokud to vzhledem k povaze jednání či postupu pachatele vyžaduje zájem 

na ochraně osob před opakováním či trváním zásahu do jejich základních práv 

a svobod. 

§ 108 

Přestupky podle tohoto zákona 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. přestupek 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. přestupek podle § 107 odst. 1, 

3. přestupek 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 

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, 
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2. přestupek 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. přestupek podle § 107 odst. 2 písm. b) až g), j), m), o), p), r) a s). 
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