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Po projednání Legislativní radou vlády a jejím doporučení vydalo Ministerstvo práce a 

sociálních věcí novelu vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“). Novela 

nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023 a k jejímu zveřejnění ve Sbírce zákonů dojde 

23. prosince 2022 pod č. 440/2022 Sb..  

Cílem novely je v návaznosti na naplnění predikce vývoje míry inflace a v důsledku toho 

 i zvýšení nákladů na sociální služby z důvodů inflace (růst provozních nákladů je markantní 

zejména u pobytových sociálních služeb) provést zvýšení současné maximální denní částky 

úhrady za stravu a ubytování u služeb sociální péče, zvýšení maximální hodinové úhrady 

za poskytnutí úkonu péče u služeb sociální péče, a také zvýšení sazby za dílčí činnosti v 

rámci pečovatelské služby. Tím se umožní poskytovatelům sociálních služeb sjednávat 

individuálně úhrady za poskytované služby tak, aby to lépe odpovídalo skutečně 

vynaloženým nákladům, a zároveň zůstává zachována úroveň ochrany uživatelů ve smyslu 

současné ekonomické dostupnosti potřebných sociálních služeb. 

Změny smluv o poskytnutí sociální služby související s navýšením úhrad dle uvedené 

novely se budou realizovat podle vnitřních pravidel jednotlivých poskytovatelů sociálních 

služeb. Přitom je však nezbytné, aby klienti a jejich blízcí měli dostatečný prostor 

pro seznámení se se změnami.  

Základní změnou, kterou přináší novela vyhlášky je, že maximální možné denní částky 

úhrady za „hotelové služby“ se ve službách péče navyšují o 30 Kč a ve službách prevence 

o 20 Kč.  

U klientů závislých na pomoci druhé osoby, kteří potřebují péči v rozsahu nepřevyšujícím 80 

hodin měsíčně (tj. nejvíc 80 hodin), se maximální výše úhrady za poskytnutou péči 

zvyšuje o 20 Kč/hod. Pokud však shora uvedená osoba potřebuje péči v rozsahu 

převyšujícím 80 hodin měsíčně, k navýšení úhrady nedojde. V této souvislosti je však 

třeba upozornit na to, že úhrada a s tím spojená hranice 80 hodin měsíčně se váže k 

určitému druhu sociální služby, nikoliv k rozsahu poskytování služby danému 

jednotlivou smlouvou. V praxi to znamená, že pokud klientovi poskytují pečovatelskou 

službu dva poskytovatelé pečovatelské služby (jde tedy o stejný druh sociální služby) a 

součtem rozsahu péče z obou pečovatelských služeb dojde k překročení hranice 80 hodin 

měsíčně (hodiny se ve stejných druzích sociálních služeb sčítají), nemůže ani jeden z 

poskytovatelů navýšit úhradu, i když je u něj čerpáno méně než 80 hodin/měsíčně, neboť 

rozhodující je součet hodin u daného druhu sociální služby za jeden měsíc. Za této 

situace tedy klient u obou poskytovatelů i nadále platí úhradu v dosavadní výši 135 Kč/hod. 

To však neplatí u kombinace více druhů sociálních služeb. Jestliže např. klient využívá 

pečovatelskou službu a osobní asistenci, jedná se o jiné druhy sociálních služeb a k součtu 

rozsahu poskytnuté péče tak nedochází. Poskytovatel pak může navýšit úhradu klientovi 

o 20 Kč/hod, jestliže čerpá méně než 80 hodin/měsíčně pouze u něj. 

Je nezbytné, aby naplnění shora uvedených podmínek týkající se stanovení správné výše 

úhrady, poskytovatel s klientem prokazatelně projednal.  

Konkrétně se maximální výše úhrady u jednotlivých druhů sociálních služeb mění takto:



Druh sociální služby 

Úhrada za stravu Ubytování  

Aktuální výše 

 v Kč 

Výše platná od 1. 1. 

2023 v Kč Aktuální výše  

v Kč 

Výše platná od 

1. 1. 2023 v Kč 

Aktuální výše v Kč 

za 1 hodinu péče 

Výše platná od 1. 1. 2023 v Kč za 1 

hodinu péče 

celodenní oběd celodenní oběd 
Méně než 80 

hodin/měsíc 

Více než 80 

hodin/měsíc 

Sociální rehabilitace 

Chráněné bydlení 

Odlehčovací služby 

205 95 235 105 250 280 135 155 135 

Týdenní stacionář 

Domov pro osoby se zdravotním 

postižením 

Domov pro seniory 

Domov se zvláštním režimem 

Sociální služby poskytované ve zdrav. 

zařízeních lůžkové péče 

205 95 235 105 250 280    

Azylové domy 205 95 235 105 
150 (u rodin 

120/dosp.80/dítě) 

170 (u rodin 

140/dosp.90/dítě) 
   

Dům na půl cesty     150 170    

Služby následné péče 

 

Terapeutické komunity 

205 95 235 105 220 240    

Sociálně terapeutické dílny 205 95 235 105      

Osobní asistence 

Průvodcovské a předčitatelské služby 

Podpora samostatného bydlení 

      135 155 135 

Centra denních služeb 

Pečovatelská služba 

Denní stacionář 

205 95 235 105   135 155 135 



+  Zvýšení úhrad u dalších úkonů v rámci pečovatelské služby 

Úkon 
Aktuální výše 

v Kč 

Výše platná  

od 1. 1. 2023 v Kč 

Dovoz nebo donáška jídla 40 50 

Velký nákup 140 160 

Praní a žehlení prádla 80 (za 1 kg) 90 (za 1 kg) 

 


