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PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM ZMĚN 

 

               Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění ve znění zákona 

č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona 

č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., 

zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 

Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 

347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 

364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 

č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., 

zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 

zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 101/2014 

Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 56/2017 

Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 

222/2017 Sb. a zákona č. 335/2018 Sb., s vyznačením navrhovaných 

změn: 

 

HLAVA II 

 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

 

§ 11 

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

a) 3 300 4 950 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b) 6 600 9 900 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

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

1. 9900 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. 13900 Kč v ostatních případech, 

d) jde-li o stupeň IV (úplná závislost), 
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1. 13200 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. 19200 Kč v ostatních případech. 

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

a)  880  1 760 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost), 

b)  4 400 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost), 

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

1. 8800 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. 12800 Kč v ostatních případech, 

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

1. 13200 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. 19200 Kč v ostatních případech. 

(3) Částky příspěvku uvedené v odstavcích 1 a 2 se podle § 12 zvyšují o 2000 Kč 

za kalendářní měsíc. 
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