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Od března se zvýší maximální úhrady za poskytování sociálních 

služeb 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo návrh novely vyhlášky 

k zákonu o sociálních službách. Vyhláška plošně navýší možné maximální 

úhrady za poskytování sociálních služeb péče i prevence. Podle jednotlivých 

typů služeb to bude nárůst o 4 až 20 procent částky, která platí nyní. 

„Naposledy se tyto úhrady upravovaly v roce 2014 a nyní je již nutné 

zohlednit nárůst nákladů. Vyhláška ale ještě neznamená, že by poskytovatelé 

sociálních služeb měli povinnost úhrady uživatelům zvýšit, jde jen o změnu 

nejvyšší možné hranice,“ vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Marian 

Jurečka (KDU-ČSL). 

„Mezirezortní řízení probíhalo intenzivně více než měsíc, zapojila se do něj 

ministerstva i kraje. Osobně jsem návrh projednával jak s poskytovateli sociálních 

služeb, tak i se zástupci asociací, které sdružují uživatele sociálních služeb, ať už 

jde přímo o klienty s různými typy postižení nebo sociálních problémů, seniory  

i jejich rodinné příslušníky a blízké. Výsledkem je kompromis, který je, myslím, 

přijatelný pro všechny zúčastněné,“ říká ministr Marian Jurečka. Podle návrhu 

vyhlášky se současné maximální denní úhrady za celodenní stravu zvýší o 35 

korun (navýšení o 20%), za obědy o 15 korun (růst o 20%), za ubytování o 40 

korun (o 20%), za hodinu poskytnutí úkonu péče o 5 Kč (o 4 %), sazba za dovoz 

oběda, vyprání a vyžehlení prádla nebo pořízení velkého nákupu o 10 %.   

Od roku 2014, tedy za posledních osm let, výrazně vzrostly náklady na sociální 

služby. Zvyšovaly se jednak ceny, například potravin, energií, vybavení nebo 

pomůcek, ale také i mzdy pracovníků.  Za tuto dobu se výrazně zvýšily  

i důchody a také příspěvky na péči. Kumulovaná inflace od přijetí zákona  

o sociálních službách v roce 2006 do konce roku 2021 představuje 33,1 procenta, 

což znamená až třetinový propad hodnoty české koruny za posledních patnáct let. 

Úhrady za poskytování sociálních služeb se přitom od roku 2006 do roku 2014 

upravovaly pouze třikrát, ovšem šlo o velmi mírné navýšení. Úhrada  

za celodenní stravu se zvýšila ze 150 korun v roce 2006 na současných 170 korun. 

Úhrada za celodenní ubytování se změnila za patnáct let z původních 160 korun 

na nyní platných 210 korun. 

Oddělení mediální komunikace MPSV 

 

 


