Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn
ČÁST DRUHÁ
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
***
HLAVA II
Výše příspěvku
§ 11
(1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
a)
b)
c)
d)
d)

3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
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.
(2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

a)
b)
c)
d)
d)

880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
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.

(3) Částky příspěvku uvedené v odstavcích 1 a 2 se podle § 12 zvyšují o 2 000 Kč za
kalendářní měsíc.
HLAVA III
Zvýšení příspěvku
§ 12
(1) Zvýšení příspěvku podle § 11 odst. 3 náleží
a) nezaopatřenému dítěti22) do 18 let věku, kterému náleží příspěvek, s výjimkou

1. dítěte, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek
pěstounské péče podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
2. dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek
pěstounské péče proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný
nebo vyšší než tento příspěvek,
3. dítěte, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež, a
b) rodiči, kterému náleží příspěvek, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku,
jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než
dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných
podle zákona o životním a existenčním minimu27).
(2) Zvýšení příspěvku podle § 11 odst. 3 náleží také nezaopatřenému dítěti od 4 do 7
let věku, kterému náleží příspěvek ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná
závislost). Výjimka uvedená v odstavci 1 písm. a) bodech 1 až 3 platí obdobně i pro zvýšení
příspěvku podle věty první.
(3) Splňuje-li nezaopatřené dítě podmínky nároku na zvýšení příspěvku podle
odstavce 1 písm. a) a zároveň podle odstavce 2, náleží zvýšení příspěvku jen jednou, a to
podle odstavce 2.
(4) Zvýšení příspěvku náleží v kalendářním měsíci, v němž se vyplácí příspěvek.
(5) Plné přímé zaopatření v zařízení pro péči o děti nebo mládež se posuzuje podle § 7
odst. 4 zákona o státní sociální podpoře. Pro účely nároku na zvýšení příspěvku podle
odstavce 1 se příjmem oprávněné osoby nebo společně posuzovaných osob rozumí příjmy
podle § 5 zákona o státní sociální podpoře. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem,
je období kalendářního čtvrtletí, předcházejícího kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na
výplatu zvýšení příspěvku prokazuje, popřípadě nárok na zvýšení příspěvku uplatňuje. Okruh
společně posuzovaných osob se posuzuje podle § 7 odst. 2 a 6 až 12 zákona o státní sociální
podpoře, s výjimkou ustanovení o společně posuzovaných osobách pro účely příspěvku
na bydlení.
(6) Neprokáže-li oprávněná osoba rozhodný příjem podle § 21 odst. 2 písm. e), zastaví
se výplata zvýšení příspěvku od splátky náležející za kalendářní měsíc, do jehož konce je
třeba prokázat výši příjmů pro výplatu zvýšení příspěvku na následující kalendářní čtvrtletí.
Neprokáže-li se rozhodný příjem ani do konce kalendářního čtvrtletí, za které by se mělo
uvedené zvýšení příspěvku vyplácet, nárok na zvýšení příspěvku zaniká.
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