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O B S A H:
504. Vy hl aÂ sÏ k a, kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona o pomoci v hmotneÂ nouzi
505. Vy hl aÂ sÏ k a, kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona o sociaÂlnõÂch sluzÏbaÂch
506. Vy hl aÂ sÏ k a, kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ CÏeskeÂ republiky cÏ. 182/1991 Sb., kterou se provaÂdõÂ
zaÂkon o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ a zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady o puÊsobnosti orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky v sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve
zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
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504
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 15. listopadu 2006,
kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona o pomoci v hmotneÂ nouzi
Ministerstvo praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ stanovõÂ podle
§ 80 zaÂkona cÏ. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotneÂ nouzi,
(daÂle jen ¹zaÂkonª):
§1
RaÂmcovyÂ obsah aktivizacÏnõÂho plaÂnu
(K § 19 odst. 2 zaÂkona)
AktivizacÏnõÂ plaÂn obsahuje
a) popis prÏõÂcÏin vzniku hmotneÂ nouze fyzickeÂ osoby
(daÂle jen ¹osobaª) a duÊvody jejõÂho dlouhodobeÂho
setrvaÂvaÂnõÂ v hmotneÂ nouzi,
b) urcÏenõÂ rozsahu potrÏeby a zpuÊsobuÊ pomoci k prÏekonaÂnõÂ hmotneÂ nouze,
c) naÂvaznost na individuaÂlnõÂ akcÏnõÂ plaÂn, je-li pro
osobu uÂrÏadem praÂce zpracovaÂn1),
d) rozsah spolupraÂce osoby v hmotneÂ nouzi se zameÏstnancem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu pomoci v hmotneÂ
nouzi,
e) zpuÊsob prokazovaÂnõÂ vlastnõÂ snahy osoby o zvysÏovaÂnõÂ prÏõÂjmu vlastnõÂ pracõÂ2),
f) zpuÊsob zjisÏt'ovaÂnõÂ a prokazovaÂnõÂ mozÏnosti zvyÂsÏenõÂ
prÏõÂjmu vyuzÏitõÂm majetku3),
g) zpuÊsob zjisÏt'ovaÂnõÂ a prokazovaÂnõÂ mozÏnosti zvyÂsÏenõÂ
prÏõÂjmu uplatneÏnõÂm zaÂkonnyÂch naÂrokuÊ a pohledaÂvek4),
h) mozÏnosti a zpuÊsob rÏesÏenõÂ zadluzÏenosti osoby,
i) harmonogram pro plneÏnõÂ jednotlivyÂch uÂkoluÊ aktivizacÏnõÂho plaÂnu a termõÂny pro kontrolu jeho
plneÏnõÂ.
§2
RaÂmcovyÂ obsah programu individuaÂlnõÂho
motivacÏnõÂho postupu
(K § 20 odst. 2 zaÂkona)
Program individuaÂlnõÂho motivacÏnõÂho postupu obsahuje
a) popis skutecÏnostõÂ, ktereÂ mohou veÂst k sociaÂlnõÂmu
vyloucÏenõÂ osoby, a oduÊvodneÏnõÂ poskytnutõÂ pomoci v hmotneÂ nouzi,
b) urcÏenõÂ rozsahu potrÏeby a zpuÊsobuÊ pomoci k prÏekonaÂnõÂ hmotneÂ nouze osoby tak, aby zõÂskala

1

) § 33 odst. 2 zaÂkona cÏ. 435/2004 Sb., o zameÏstnanosti.

2

) § 12 zaÂkona cÏ. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotneÂ nouzi.

3

) § 14 zaÂkona cÏ. 111/2006 Sb.

4

) § 13 zaÂkona cÏ. 111/2006 Sb.

1. zaÂkladnõÂ duÊstojneÂ podmõÂnky pro zÏivot (naprÏõÂklad nocleh, ubytovaÂnõÂ, stravu, poprÏõÂpadeÏ prÏimeÏrÏeneÂ osÏacenõÂ a obuv odpovõÂdajõÂcõÂ rocÏnõÂmu
obdobõÂ),
2. zdroj prÏõÂjmuÊ,
3. osobnõÂ doklady,
4. doklady tyÂkajõÂcõÂ se pracovneÏpraÂvnõÂch a jinyÂch
obdobnyÂch vztahuÊ, poprÏõÂpadeÏ samostatneÂ vyÂdeÏlecÏneÂ cÏinnosti,
5. prÏõÂstup ke zdravotnõÂ peÂcÏi,
6. doklady o dosazÏeneÂm vzdeÏlaÂnõÂ a dalsÏõÂ doklady
prokazujõÂcõÂ znalosti a dovednosti (naprÏõÂklad
certifikaÂty, osveÏdcÏenõÂ),
7. zaÂkladnõÂ sociaÂlnõÂ naÂvyky a aby byl minimalizovaÂn vliv sociaÂlneÏ patologickyÂch jevuÊ,
8. mozÏnost spolupraÂce s poskytovateli sociaÂlnõÂch
sluzÏeb, zejmeÂna v oblasti sociaÂlnõÂho poradenstvõÂ a sluzÏeb sociaÂlnõÂ prevence (naprÏõÂklad azylovyÂmi domy, domy na puÊl cesty, sluzÏbami naÂsledneÂ peÂcÏe, tereÂnnõÂmi programy), poprÏõÂpadeÏ
teÂzÏ s odbornyÂm zdravotnickyÂm zarÏõÂzenõÂm
nebo se strÏediskem ProbacÏnõÂ a mediacÏnõÂ sluzÏby,
c) rozsah spolupraÂce osoby v hmotneÂ nouzi se zameÏstnancem prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu pomoci v hmotneÂ
nouzi,
d) cÏasovyÂ rozpis pro plneÏnõÂ jednotlivyÂch uÂkoluÊ tohoto programu a termõÂny pro kontrolu jeho
plneÏnõÂ.
§3
ZvyÂsÏenõÂ cÏaÂstky zÏivobytõÂ osoby
z duÊvodu dietnõÂho stravovaÂnõÂ
(K § 29 zaÂkona)
(1) CÏaÂstka zÏivobytõÂ stanovenaÂ zaÂkonem se u osob,
jejichzÏ zdravotnõÂ stav podle doporucÏenõÂ prÏõÂslusÏneÂho
odborneÂho leÂkarÏe vyzÏaduje zvyÂsÏeneÂ naÂklady na dietnõÂ
stravovaÂnõÂ, zvysÏuje meÏsõÂcÏneÏ
a) u diety nõÂzkobõÂlkovinneÂ

o 1 320 KcÏ,

b) u diety prÏi dialyÂze

o

c) u diety pankreatickeÂ

o 1 000 KcÏ,

960 KcÏ,
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d) u diety nõÂzkocholesteroloveÂ prÏi
hypercholesterolemii nebo
hyperlipoproteinemii
o 1 000 KcÏ,
e) u diety diabetickeÂ
o 1 080 KcÏ,
f) u diety prÏi onemocneÏnõÂ fenylketonuriõÂ o 2 120 KcÏ,
g) u diety prÏi onemocneÏnõÂ celiakiõÂ
o 2 680 KcÏ,
h) u diety prÏi osteoporoÂze, pokud
celoteÏlovaÂ kostnõÂ densita poklesla
o võÂce nezÏ o 25 %, tj. T-skoÂre je horsÏõÂ
nezÏ ±2,5
o 1 040 KcÏ,
i) u diety prÏi laktoÂzoveÂ intoleranci
o 1 020 KcÏ,
j) u diety v teÏhotenstvõÂ a prÏi kojenõÂ
do 1 roku veÏku dõÂteÏte
o 1 050 KcÏ.
(2) OdbornyÂm leÂkarÏem prÏõÂslusÏnyÂm k potvrzenõÂ
potrÏeby prÏõÂslusÏneÂho typu diety se rozumõÂ pro dietu
a) nõÂzkobõÂlkovinnou leÂkarÏ poskytujõÂcõÂ osobeÏ specializovanou ambulantnõÂ peÂcÏi v oboru vnitrÏnõÂ leÂkarÏstvõÂ nebo nefrologie,
b) prÏi dialyÂze leÂkarÏ prÏõÂslusÏneÂho oddeÏlenõÂ zdravotnickeÂho zarÏõÂzenõÂ, kde je osoba v dialyzacÏnõÂm programu,
c) pankreatickou leÂkarÏ poskytujõÂcõÂ osobeÏ specializovanou ambulantnõÂ peÂcÏi v oboru vnitrÏnõÂ leÂkarÏstvõÂ
nebo gastroenterologie,
d) nõÂzkocholesterolovou, prÏi hypercholesterolemii
nebo hyperlipoproteinemii, leÂkarÏ poskytujõÂcõÂ
osobeÏ specializovanou ambulantnõÂ peÂcÏi v oboru
vnitrÏnõÂ leÂkarÏstvõÂ nebo endokrinologie,
e) diabetickou leÂkarÏ poskytujõÂcõÂ osobeÏ specializovanou ambulantnõÂ peÂcÏi v oboru diabetologie nebo
registrujõÂcõÂ praktickyÂ leÂkarÏ, kteryÂ maÂ osobu s ohledem na tuto diagnoÂzu v dispenzaÂrnõÂ peÂcÏi,
f) prÏi onemocneÏnõÂ fenylketonuriõÂ leÂkarÏ poskytujõÂcõÂ
osobeÏ specializovanou ambulantnõÂ peÂcÏi v oboru
vnitrÏnõÂ leÂkarÏstvõÂ nebo gastroenterologie, u deÏtõÂ
a mlaÂdezÏe leÂkarÏ poskytujõÂcõÂ osobeÏ specializovanou
ambulantnõÂ peÂcÏi v oboru deÏtskaÂ gastroenterologie
a hepatologie, nebo registrujõÂcõÂ praktickyÂ leÂkarÏ
pro deÏti a dorost, kteryÂ maÂ osobu s ohledem na
tuto diagnoÂzu v dispenzaÂrnõÂ peÂcÏi,
g) prÏi onemocneÏnõÂ celiakiõÂ leÂkarÏ poskytujõÂcõÂ osobeÏ
specializovanou ambulantnõÂ peÂcÏi v oboru vnitrÏnõÂ
leÂkarÏstvõÂ nebo gastroenterologie, u deÏtõÂ a mlaÂdezÏe
leÂkarÏ poskytujõÂcõÂ osobeÏ specializovanou ambulantnõÂ peÂcÏi v oboru deÏtskaÂ gastroenterologie a hepatologie, nebo registrujõÂcõÂ praktickyÂ leÂkarÏ pro
deÏti a dorost, kteryÂ maÂ osobu s ohledem na tuto
diagnoÂzu v dispenzaÂrnõÂ peÂcÏi,
h) prÏi osteoporoÂze leÂkarÏ poskytujõÂcõÂ osobeÏ specializovanou ambulantnõÂ peÂcÏi v oboru vnitrÏnõÂ leÂkarÏstvõÂ, endokrinologie, revmatologie, ortopedie
nebo gynekologie a porodnictvõÂ,
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i) prÏi laktoÂzoveÂ intoleranci leÂkarÏ poskytujõÂcõÂ osobeÏ
specializovanou ambulantnõÂ peÂcÏi v oboru
gastroenterologie,
j) v teÏhotenstvõÂ leÂkarÏ poskytujõÂcõÂ osobeÏ specializovanou ambulantnõÂ peÂcÏi v oboru gynekologie a porodnictvõÂ,
k) prÏi kojenõÂ do 1 roku veÏku dõÂteÏte jeho registrujõÂcõÂ
praktickyÂ leÂkarÏ pro deÏti a dorost.
(3) Pokud zdravotnõÂ stav osoby vyzÏaduje võÂce
typuÊ dietnõÂho stravovaÂnõÂ, zvysÏuje se cÏaÂstka zÏivobytõÂ
osoby pouze jednou, a to o cÏaÂstku odpovõÂdajõÂcõÂ teÂ
z diet, kteraÂ je nejvysÏsÏõÂ.
§4
PruÊkaz zameÏstnance opraÂvneÏneÂho
k provaÂdeÏnõÂ sociaÂlnõÂho sÏetrÏenõÂ
(K § 63 odst. 1 zaÂkona)
(1) PruÊkaz zameÏstnance prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu pomoci v hmotneÂ nouzi opraÂvneÏneÂho k provaÂdeÏnõÂ sociaÂlnõÂho sÏetrÏenõÂ obsahuje
a) jmeÂno, poprÏõÂpadeÏ jmeÂna, prÏõÂjmenõÂ, titul zameÏstnance a jeho podpis,
b) barevnou fotografii zameÏstnance o rozmeÏrech
35 mm x 45 mm,
c) naÂzev a otisk uÂrÏednõÂho razõÂtka prÏõÂslusÏneÂho orgaÂnu
pomoci v hmotneÂ nouzi, kteryÂ pruÊkaz vydal,
d) cÏõÂslo pruÊkazu,
e) dobu platnosti pruÊkazu.
(2) Vzor pruÊkazu zameÏstnance opraÂvneÏneÂho
k provaÂdeÏnõÂ sociaÂlnõÂho sÏetrÏenõÂ je uveden v prÏõÂloze k teÂto
vyhlaÂsÏce.
§5
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
ZrusÏuje se:
1. VyhlaÂsÏka cÏ. 308/2003 Sb., kterou se stanovõÂ cÏaÂstky,
o ktereÂ se pro uÂcÏely sociaÂlnõÂ potrÏebnosti zvysÏuje
zÏivotnõÂ minimum osob, jejichzÏ zdravotnõÂ stav vyzÏaduje zvyÂsÏeneÂ naÂklady na dietnõÂ stravovaÂnõÂ.
2. VyhlaÂsÏka cÏ. 270/2006 Sb., kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka
cÏ. 308/2003 Sb., kterou se stanovõÂ cÏaÂstky, o ktereÂ se
pro uÂcÏely sociaÂlnõÂ potrÏebnosti zvysÏuje zÏivotnõÂ minimum osob, jejichzÏ zdravotnõÂ stav vyzÏaduje zvyÂsÏeneÂ
naÂklady na dietnõÂ stravovaÂnõÂ.
§6
Â
UcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2007.

Ministr:
RNDr. NecÏas v. r.
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PrÏõÂloha k vyhlaÂsÏce cÏ. 504/2006 Sb.

Vzor prĤkazu zamČstnance oprávnČného k provádČní sociálního šetĜení

pĜední strana

zadní strana

Identifikaþní prĤkaz zamČstnance oprávnČného k provádČní sociálního šetĜení je
obdélníkového tvaru o rozmČrech 75 mm x 105 mm a je vyroben z kartonu. Fotografie
o rozmČru 35 x 45 mm je pĜelepována destrukþní hologramovou samolepkou o rozmČrech
10 mm x 30 mm.

CÏaÂstka 164

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 505 / 2006

Strana 7021

505
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 15. listopadu 2006,
kterou se provaÂdeÏjõÂ neÏkteraÂ ustanovenõÂ zaÂkona o sociaÂlnõÂch sluzÏbaÂch
Ministerstvo praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ stanovõÂ podle
§ 119 odst. 2 zaÂkona cÏ. 108/2006 Sb., o sociaÂlnõÂch sluzÏbaÂch:
Â S T P RVN IÂ
CÏ A
Ê SOB HODNOCENIÂ UÂKONU
Ê
ZPU
Ê
PEÂCÏE O VLASTNIÂ OSOBU A UÂKONU
SOBEÏSTACÏNOSTI PRO UÂCÏELY STANOVENIÂ
Â VISLOSTI
STUPNEÏ ZA
§1
(1) Schopnost osoby zvlaÂdat uÂkony peÂcÏe o vlastnõÂ
osobu a uÂkony sobeÏstacÏnosti se pro uÂcÏely stanovenõÂ
stupneÏ zaÂvislosti hodnotõÂ podle cÏinnostõÂ, ktereÂ jsou
pro jednotliveÂ uÂkony stanoveny v prÏõÂloze cÏ. 1 k teÂto
vyhlaÂsÏce.
(2) PrÏi hodnocenõÂ schopnosti osoby zvlaÂdat
uÂkony peÂcÏe o vlastnõÂ osobu a uÂkony sobeÏstacÏnosti se
posuzuje, zda je osoba schopna dlouhodobeÏ, samostatneÏ, spolehliveÏ a opakovaneÏ rozpoznat potrÏebu
uÂkonu, uÂkon fyzicky provaÂdeÏt obvyklyÂm zpuÊsobem
a kontrolovat spraÂvnost provaÂdeÏnõÂ uÂkonu.
(3) PrÏi hodnocenõÂ schopnosti osoby zvlaÂdat
uÂkony peÂcÏe o vlastnõÂ osobu a uÂkony sobeÏstacÏnosti se
prÏihlõÂzÏõÂ k provedenõÂ uÂkonu s pouzÏitõÂm kompenzacÏnõÂ
pomuÊcky jen v prÏõÂpadech stanovenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 1
k teÂto vyhlaÂsÏce.
§2
U osob do 18 let veÏku se prÏi hodnocenõÂ schopnosti
zvlaÂdat uÂkony peÂcÏe o vlastnõÂ osobu a uÂkony sobeÏstacÏnosti neprÏihlõÂzÏõÂ k potrÏebeÏ pomoci a dohledu prÏi uÂkonech nebo prÏi neÏkteryÂch cÏinnostech v raÂmci uÂkonuÊ
stanovenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 1 k teÂto vyhlaÂsÏce, ktereÂ tyto
osoby nejsou schopny bez pomoci nebo dohledu zvlaÂdat z duÊvodu nõÂzkeÂho veÏku a tomu odpovõÂdajõÂcõÂmu
stavu vyÂvoje teÏlesnyÂch, smyslovyÂch a dusÏevnõÂch funkcõÂ
a praktickyÂch dovednostõÂ, nutnyÂch pro peÂcÏi o vlastnõÂ
osobu a sobeÏstacÏnost.
Â S T D RU HA
Â
CÏ A
Ê POSKYTOVANYÂCH
ROZSAH UÂKONU
Â MCI ZA
Â KLADNIÂCH CÏINNOSTIÂ
V RA
Â LNIÂCH
Ê SOCIA
U JEDNOTLIVYÂCH DRUHU
Â LNIÂ VYÂSÏE UÂHRAD
SLUZÏEB A MAXIMA
Â NIÂ NEÏKTERYÂCH
ZA POSKYTOVA
Â LNIÂCH SLUZÏEB
SOCIA
§3
ZaÂkladnõÂ sociaÂlnõÂ poradenstvõÂ
ZaÂkladnõÂ sociaÂlnõÂ poradenstvõÂ se prÏi poskytovaÂnõÂ
sociaÂlnõÂch sluzÏeb zajisÏt'uje v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:

a) poskytnutõÂ informace smeÏrÏujõÂcõÂ k rÏesÏenõÂ neprÏõÂzniveÂ sociaÂlnõÂ situace prostrÏednictvõÂm sociaÂlnõÂ
sluzÏby,
b) poskytnutõÂ informace o mozÏnostech vyÂbeÏru druhu
sociaÂlnõÂch sluzÏeb podle potrÏeb osob a o jinyÂch formaÂch pomoci, naprÏõÂklad o daÂvkaÂch pomoci
v hmotneÂ nouzi a daÂvkaÂch sociaÂlnõÂ peÂcÏe,
c) poskytnutõÂ informace o zaÂkladnõÂch praÂvech a povinnostech osoby, zejmeÂna v souvislosti s poskytovaÂnõÂm sociaÂlnõÂch sluzÏeb, a o mozÏnostech vyuzÏõÂvaÂnõÂ beÏzÏneÏ dostupnyÂch zdrojuÊ pro zabraÂneÏnõÂ sociaÂlnõÂho vyloucÏenõÂ a zabraÂneÏnõÂ vzniku zaÂvislosti
na sociaÂlnõÂ sluzÏbeÏ,
d) poskytnutõÂ informace o mozÏnostech podpory
cÏlenuÊ rodiny v prÏõÂpadech, kdy se spolupodõÂlejõÂ
na peÂcÏi o osobu.
§4
OdborneÂ sociaÂlnõÂ poradenstvõÂ
ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ odborneÂho sociaÂlnõÂho poradenstvõÂ se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto
uÂkonuÊ:
a) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
zprostrÏedkovaÂnõÂ navazujõÂcõÂch sluzÏeb,
b) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
poskytnutõÂ poradenstvõÂ v oblastech orientace v sociaÂlnõÂch systeÂmech, praÂva, psychologie a v oblasti
vzdeÏlaÂvaÂnõÂ;
tato zaÂkladnõÂ cÏinnost muÊzÏe byÂt zajisÏt'ovaÂna poskytovaÂnõÂm poradenstvõÂ alesponÏ ve 2 z teÏchto oblastõÂ,
c) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s prÏirozenyÂm sociaÂlnõÂm prostrÏedõÂm.
§5
OsobnõÂ asistence
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ osobnõÂ
asistence se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) pomoc prÏi zvlaÂdaÂnõÂ beÏzÏnyÂch uÂkonuÊ peÂcÏe o vlastnõÂ
osobu:
1. pomoc a podpora prÏi podaÂvaÂnõÂ jõÂdla a pitõÂ,
2. pomoc prÏi obleÂkaÂnõÂ a svleÂkaÂnõÂ vcÏetneÏ speciaÂlnõÂch pomuÊcek,
3. pomoc prÏi prostoroveÂ orientaci, samostatneÂm
pohybu ve vnitrÏnõÂm i vneÏjsÏõÂm prostoru,
4. pomoc prÏi prÏesunu na luÊzÏko nebo vozõÂk,
b) pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ:

c)
d)

e)

f)

g)
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1. pomoc prÏi uÂkonech osobnõÂ hygieny,
2. pomoc prÏi pouzÏitõÂ WC,
pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ stravy:
pomoc prÏi prÏõÂpraveÏ jõÂdla a pitõÂ,
pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ chodu domaÂcnosti:
1. pomoc s uÂklidem a uÂdrzÏbou domaÂcnosti a osobnõÂch veÏcõÂ,
2. naÂkupy a beÏzÏneÂ pochuÊzky,
vyÂchovneÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
1. pomoc a podpora rodineÏ v peÂcÏi o dõÂteÏ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
3. pomoc s naÂcvikem a upevnÏovaÂnõÂm motorickyÂch, psychickyÂch a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ,
zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
doprovaÂzenõÂ do sÏkoly, sÏkolskeÂho zarÏõÂzenõÂ, zameÏstnaÂnõÂ, k leÂkarÏi, na zaÂjmoveÂ a volnocÏasoveÂ aktivity,
na orgaÂny verÏejneÂ moci a instituce poskytujõÂcõÂ verÏejneÂ sluzÏby a doprovaÂzenõÂ zpeÏt,
pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ,
2. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ.

(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ
osobnõÂ asistence cÏinõÂ 85 KcÏ za hodinu, podle skutecÏneÏ
spotrÏebovaneÂho cÏasu nezbytneÂho k zajisÏteÏnõÂ uÂkonuÊ;
pokud poskytovaÂnõÂ sluzÏby, vcÏetneÏ cÏasu nezbytneÂho
k zajisÏteÏnõÂ uÂkonuÊ, netrvaÂ celou hodinu, vyÂsÏe uÂhrady
se pomeÏrneÏ kraÂtõÂ.
§6
PecÏovatelskaÂ sluzÏba
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ pecÏovatelskeÂ sluzÏby se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) pomoc prÏi zvlaÂdaÂnõÂ beÏzÏnyÂch uÂkonuÊ peÂcÏe o vlastnõÂ
osobu:
1. pomoc a podpora prÏi podaÂvaÂnõÂ jõÂdla a pitõÂ,
2. pomoc prÏi obleÂkaÂnõÂ a svleÂkaÂnõÂ vcÏetneÏ speciaÂlnõÂch pomuÊcek,
3. pomoc prÏi prostoroveÂ orientaci, samostatneÂm
pohybu ve vnitrÏnõÂm prostoru,
4. pomoc prÏi prÏesunu na luÊzÏko nebo vozõÂk,
b) pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ nebo poskytnutõÂ podmõÂnek pro osobnõÂ hygienu:
1. pomoc prÏi uÂkonech osobnõÂ hygieny,
2. pomoc prÏi zaÂkladnõÂ peÂcÏi o vlasy a nehty,
3. pomoc prÏi pouzÏitõÂ WC,
c) poskytnutõÂ stravy nebo pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ stravy:
1. zajisÏteÏnõÂ stravy odpovõÂdajõÂcõÂ veÏku, zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ vyÂzÏivy a potrÏebaÂm dietnõÂho stravovaÂnõÂ,
2. dovoz nebo donaÂsÏka jõÂdla,

3. pomoc prÏi prÏõÂpraveÏ jõÂdla a pitõÂ,
4. prÏõÂprava a podaÂnõÂ jõÂdla a pitõÂ;
tato zaÂkladnõÂ cÏinnost muÊzÏe byÂt zajisÏt'ovaÂna jen
v rozsahu uÂkonuÊ podle boduÊ 3 a 4,
d) pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ chodu domaÂcnosti:
1. beÏzÏnyÂ uÂklid a uÂdrzÏba domaÂcnosti,
2. uÂdrzÏba domaÂcõÂch spotrÏebicÏuÊ,
3. pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ velkeÂho uÂklidu domaÂcnosti,
naprÏõÂklad sezonnõÂho uÂklidu, uÂklidu po malovaÂnõÂ,
4. donaÂsÏka vody,
5. topenõÂ v kamnech vcÏetneÏ donaÂsÏky a prÏõÂpravy
topiva, uÂdrzÏba topnyÂch zarÏõÂzenõÂ,
6. beÏzÏneÂ naÂkupy a pochuÊzky,
7. velkyÂ naÂkup, naprÏõÂklad tyÂdennõÂ naÂkup, naÂkup
osÏacenõÂ a nezbytneÂho vybavenõÂ domaÂcnosti,
8. pranõÂ a zÏehlenõÂ lozÏnõÂho praÂdla, poprÏõÂpadeÏ jeho
drobneÂ opravy,
9. pranõÂ a zÏehlenõÂ osobnõÂho praÂdla, poprÏõÂpadeÏ
jeho drobneÂ opravy,
e) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
1. doprovaÂzenõÂ deÏtõÂ do sÏkoly, sÏkolskeÂho zarÏõÂzenõÂ,
k leÂkarÏi a doprovaÂzenõÂ zpeÏt,
2. doprovaÂzenõÂ dospeÏlyÂch do sÏkoly, sÏkolskeÂho zarÏõÂzenõÂ, zameÏstnaÂnõÂ, k leÂkarÏi, na orgaÂny verÏejneÂ
moci a instituce poskytujõÂcõÂ verÏejneÂ sluzÏby
a doprovaÂzenõÂ zpeÏt.
(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ pecÏovatelskeÂ sluzÏby cÏinõÂ
a) 85 KcÏ za hodinu, podle skutecÏneÏ spotrÏebovaneÂho
cÏasu nezbytneÂho k zajisÏteÏnõÂ uÂkonuÊ, za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a) a b), põÂsm. c) bodech 3
a 4 a põÂsm. d) bodech 1 azÏ 6; pokud poskytovaÂnõÂ
teÏchto uÂkonuÊ, vcÏetneÏ cÏasu nezbytneÂho k jejich zajisÏteÏnõÂ, netrvaÂ celou hodinu, vyÂsÏe uÂhrady se pomeÏrneÏ kraÂtõÂ,
b) za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. c) bodeÏ 1
1. 140 KcÏ denneÏ za poskytnutõÂ celodennõÂ stravy
v rozsahu minimaÂlneÏ 3 hlavnõÂch jõÂdel,
2. 70 KcÏ za obeÏd,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏõÂpravou stravy,
c) 20 KcÏ za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. c)
bodeÏ 2,
d) 100 KcÏ za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. d)
bodeÏ 7,
e) 50 KcÏ za kilogram praÂdla za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. d) bodech 8 a 9.
§7
TõÂsnÏovaÂ peÂcÏe
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ tõÂsnÏoveÂ
peÂcÏe se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) poskytnutõÂ nebo zprostrÏedkovaÂnõÂ neodkladneÂ pomoci prÏi krizoveÂ situaci:
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1. poskytovaÂnõÂ neprÏetrzÏiteÂ distancÏnõÂ hlasoveÂ
a elektronickeÂ komunikace,
2. v prÏõÂpadeÏ akutnõÂho ohrozÏenõÂ zÏivota nebo zdravõÂ
zprostrÏedkovaÂnõÂ zaÂkroku zdravotnickeÂ zaÂchranneÂ sluzÏby, policie nebo hasicÏuÊ,
b) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch
schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ
zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
c) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
podpora a pomoc prÏi vyuzÏõÂvaÂnõÂ beÏzÏneÏ dostupnyÂch
sluzÏeb a informacÏnõÂch zdrojuÊ,
d) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ.

b)

(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ tõÂsnÏoveÂ peÂcÏe se rovnaÂ skutecÏnyÂm naÂkladuÊm na provoz
technickyÂch komunikacÏnõÂch prostrÏedkuÊ.
§8
PruÊvodcovskeÂ a prÏedcÏitatelskeÂ sluzÏby
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ pruÊvodcovskyÂch a prÏedcÏitatelskyÂch sluzÏeb se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu
teÏchto uÂkonuÊ:
a) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
1. doprovaÂzenõÂ deÏtõÂ do sÏkoly, sÏkolskeÂho zarÏõÂzenõÂ,
k leÂkarÏi, na zaÂjmoveÂ a volnocÏasoveÂ aktivity
a doprovaÂzenõÂ zpeÏt,
2. doprovaÂzenõÂ dospeÏlyÂch do sÏkoly, sÏkolskeÂho zarÏõÂzenõÂ, zameÏstnaÂnõÂ, k leÂkarÏi, na zaÂjmoveÂ a volnocÏasoveÂ aktivity, na orgaÂny verÏejneÂ moci a instituce poskytujõÂcõÂ verÏejneÂ sluzÏby a doprovaÂzenõÂ
zpeÏt,
b) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ,
2. pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ,
3. prÏedcÏõÂtaÂnõÂ nebo jinyÂ zpuÊsob zprostrÏedkovaÂnõÂ
informace osobaÂm s poruchami komunikace.
(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ pruÊvodcovskyÂch a prÏedcÏitatelskyÂch sluzÏeb cÏinõÂ 85 KcÏ za
hodinu, podle skutecÏneÏ spotrÏebovaneÂho cÏasu nezbytneÂho k zajisÏteÏnõÂ uÂkonuÊ; pokud poskytovaÂnõÂ sluzÏby,
vcÏetneÏ cÏasu nezbytneÂho k zajisÏteÏnõÂ uÂkonuÊ, netrvaÂ celou
hodinu, vyÂsÏe uÂhrady se pomeÏrneÏ kraÂtõÂ.
§9
Podpora samostatneÂho bydlenõÂ
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ podpory
samostatneÂho bydlenõÂ se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto
uÂkonuÊ:
a) pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ chodu domaÂcnosti:

c)

d)

e)
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1. pomoc s uÂklidem a uÂdrzÏbou domaÂcnosti a osobnõÂch veÏcõÂ,
2. podpora prÏi zõÂskaÂvaÂnõÂ naÂvykuÊ souvisejõÂcõÂch se
zajisÏteÏnõÂm chodu domaÂcnosti,
3. pomoc prÏi uÂdrzÏbeÏ domaÂcõÂch spotrÏebicÏuÊ,
4. pomoc se zajisÏteÏnõÂm stravy,
5. pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ velkeÂho uÂklidu domaÂcnosti,
naprÏõÂklad sezonnõÂho uÂklidu, uÂklidu po malovaÂnõÂ,
6. podpora v hospodarÏenõÂ s peneÏzi vcÏetneÏ pomoci
s naÂkupy a beÏzÏnyÂmi pochuÊzkami,
vyÂchovneÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
1. podpora prÏi zvlaÂdaÂnõÂ vyÂchovy deÏtõÂ v rodineÏ,
2. pracovneÏ vyÂchovnaÂ cÏinnost s deÏtmi,
3. naÂcvik a upevnÏovaÂnõÂ motorickyÂch, psychickyÂch
a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ,
4. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
5. podpora v oblasti partnerskyÂch vztahuÊ,
6. podpora prÏi zõÂskaÂvaÂnõÂ naÂvykuÊ souvisejõÂcõÂch se
zarÏazenõÂm do pracovnõÂho procesu,
zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
1. doprovaÂzenõÂ deÏtõÂ do sÏkoly, sÏkolskeÂho zarÏõÂzenõÂ,
k leÂkarÏi, na zaÂjmoveÂ a volnocÏasoveÂ aktivity
a doprovaÂzenõÂ zpeÏt,
2. doprovaÂzenõÂ dospeÏlyÂch do sÏkoly, sÏkolskeÂho zarÏõÂzenõÂ, zameÏstnaÂnõÂ, k leÂkarÏi, na zaÂjmoveÂ aktivity, na orgaÂny verÏejneÂ moci a instituce poskytujõÂcõÂ verÏejneÂ sluzÏby a doprovaÂzenõÂ zpeÏt,
3. podpora prÏi zõÂskaÂvaÂnõÂ naÂvykuÊ souvisejõÂcõÂch se
zarÏazenõÂm do beÏzÏneÂho spolecÏenskeÂho prostrÏedõÂ
vcÏetneÏ vyuzÏõÂvaÂnõÂ beÏzÏneÏ dostupnyÂch sluzÏeb a informacÏnõÂch zdrojuÊ,
sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch
schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ
zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ,
2. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ.

(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ podpory samostatneÂho bydlenõÂ cÏinõÂ 85 KcÏ za hodinu, podle
skutecÏneÏ spotrÏebovaneÂho cÏasu nezbytneÂho k zajisÏteÏnõÂ
uÂkonuÊ; pokud poskytovaÂnõÂ sluzÏby, vcÏetneÏ cÏasu nezbytneÂho k zajisÏteÏnõÂ uÂkonuÊ, netrvaÂ celou hodinu, vyÂsÏe
uÂhrady se pomeÏrneÏ kraÂtõÂ.
§ 10
OdlehcÏovacõÂ sluzÏby
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ odlehcÏovacõÂch sluzÏeb se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
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a) pomoc prÏi zvlaÂdaÂnõÂ beÏzÏnyÂch uÂkonuÊ peÂcÏe o vlastnõÂ
osobu:
1. pomoc a podpora prÏi podaÂvaÂnõÂ jõÂdla a pitõÂ,
2. pomoc prÏi obleÂkaÂnõÂ a svleÂkaÂnõÂ vcÏetneÏ speciaÂlnõÂch pomuÊcek,
3. pomoc prÏi prÏesunu na luÊzÏko nebo vozõÂk,
4. pomoc prÏi prostoroveÂ orientaci, samostatneÂm
pohybu ve vnitrÏnõÂm i vneÏjsÏõÂm prostoru,
b) pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ nebo poskytnutõÂ podmõÂnek pro osobnõÂ hygienu:
1. pomoc prÏi uÂkonech osobnõÂ hygieny,
2. pomoc prÏi zaÂkladnõÂ peÂcÏi o vlasy a nehty,
3. pomoc prÏi pouzÏitõÂ WC,
c) poskytnutõÂ stravy nebo pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ stravy:
1. zajisÏteÏnõÂ stravy prÏimeÏrÏeneÂ dobeÏ poskytovaÂnõÂ
sluzÏby a odpovõÂdajõÂcõÂ veÏku, zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ
vyÂzÏivy a potrÏebaÂm dietnõÂho stravovaÂnõÂ,
2. pomoc prÏi prÏõÂpraveÏ stravy prÏimeÏrÏeneÂ dobeÏ poskytovaÂnõÂ sluzÏby,
d) poskytnutõÂ ubytovaÂnõÂ, jde-li o pobytovou formu
sluzÏby:
1. ubytovaÂnõÂ,
2. uÂklid, pranõÂ a drobneÂ opravy lozÏnõÂho a osobnõÂho praÂdla a osÏacenõÂ, zÏehlenõÂ,
e) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
1. doprovaÂzenõÂ do sÏkoly, sÏkolskeÂho zarÏõÂzenõÂ, k leÂkarÏi, do zameÏstnaÂnõÂ, na zaÂjmoveÂ a volnocÏasoveÂ
aktivity, na orgaÂny verÏejneÂ moci, instituce poskytujõÂcõÂ verÏejneÂ sluzÏby a jineÂ navazujõÂcõÂ sociaÂlnõÂ sluzÏby a doprovaÂzenõÂ zpeÏt,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
f) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch
schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ
zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
g) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ,
2. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ,
h) vyÂchovneÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
1. naÂcvik a upevnÏovaÂnõÂ motorickyÂch, psychickyÂch
a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ,
2. podpora prÏi zajisÏteÏnõÂ chodu domaÂcnosti.
(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ odlehcÏovacõÂch sluzÏeb cÏinõÂ
a) 85 KcÏ za hodinu, podle skutecÏneÏ spotrÏebovaneÂho
cÏasu nezbytneÂho k zajisÏteÏnõÂ uÂkonuÊ, za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a), b), põÂsm. c) bodeÏ 2,
põÂsm. e) azÏ h); pokud poskytovaÂnõÂ teÏchto uÂkonuÊ,
vcÏetneÏ cÏasu nezbytneÂho k jejich zajisÏteÏnõÂ, netrvaÂ
celou hodinu, vyÂsÏe uÂhrady se pomeÏrneÏ kraÂtõÂ,

b) za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. c) bodeÏ 1
1. 140 KcÏ denneÏ za celodennõÂ stravu v rozsahu
minimaÂlneÏ 3 hlavnõÂch jõÂdel,
2. 70 KcÏ za obeÏd,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏõÂpravou stravy,
c) 160 KcÏ denneÏ celkem za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. d), vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s poskytnutõÂm ubytovaÂnõÂ.
§ 11
Centra dennõÂch sluzÏeb
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch
sluzÏeb v centrech dennõÂch sluzÏeb se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu
teÏchto uÂkonuÊ:
a) pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ nebo poskytnutõÂ podmõÂnek pro osobnõÂ hygienu:
1. pomoc prÏi uÂkonech osobnõÂ hygieny,
2. pomoc prÏi zaÂkladnõÂ peÂcÏi o vlasy a nehty,
3. pomoc prÏi pouzÏitõÂ WC,
b) poskytnutõÂ stravy nebo pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ stravy:
1. zajisÏteÏnõÂ stravy prÏimeÏrÏeneÂ dobeÏ poskytovaÂnõÂ
sluzÏby a odpovõÂdajõÂcõÂ veÏku, zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ
vyÂzÏivy a potrÏebaÂm dietnõÂho stravovaÂnõÂ,
2. pomoc a podpora prÏi podaÂvaÂnõÂ jõÂdla a pitõÂ,
c) vyÂchovneÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
1. naÂcvik a upevnÏovaÂnõÂ motorickyÂch, psychickyÂch
a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ,
2. podpora prÏi zõÂskaÂvaÂnõÂ naÂvykuÊ souvisejõÂcõÂch se
zarÏazenõÂm do beÏzÏneÂho spolecÏenskeÂho prostrÏedõÂ
vcÏetneÏ vyuzÏõÂvaÂnõÂ beÏzÏneÏ dostupnyÂch sluzÏeb a informacÏnõÂch zdrojuÊ,
d) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch
podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
e) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch
schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ
zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
f) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ.
(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v centrech dennõÂch sluzÏeb cÏinõÂ
a) 85 KcÏ za hodinu, podle skutecÏneÏ spotrÏebovaneÂho
cÏasu nezbytneÂho k zajisÏteÏnõÂ uÂkonuÊ, za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a), põÂsm. b) bodeÏ 2
a põÂsm. c) azÏ f); pokud poskytovaÂnõÂ teÏchto uÂkonuÊ,
vcÏetneÏ cÏasu nezbytneÂho k jejich zajisÏteÏnõÂ, netrvaÂ
celou hodinu, vyÂsÏe uÂhrady se pomeÏrneÏ kraÂtõÂ,
b) za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. b) bodeÏ 1
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1. 140 KcÏ denneÏ za celodennõÂ stravu v rozsahu
minimaÂlneÏ 3 hlavnõÂch jõÂdel,
2. 70 KcÏ za obeÏd,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏõÂpravou stravy.
§ 12
DennõÂ stacionaÂrÏe
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch
sluzÏeb v dennõÂch stacionaÂrÏõÂch se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu
teÏchto uÂkonuÊ:
a) pomoc prÏi zvlaÂdaÂnõÂ beÏzÏnyÂch uÂkonuÊ peÂcÏe o vlastnõÂ
osobu:
1. pomoc prÏi obleÂkaÂnõÂ a svleÂkaÂnõÂ vcÏetneÏ speciaÂlnõÂch pomuÊcek,
2. pomoc prÏi prÏesunu na luÊzÏko nebo vozõÂk,
3. pomoc prÏi prostoroveÂ orientaci, samostatneÂm
pohybu ve vnitrÏnõÂm prostoru,
4. pomoc a podpora prÏi podaÂvaÂnõÂ jõÂdla a pitõÂ,
b) pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ nebo poskytnutõÂ podmõÂnek pro osobnõÂ hygienu:
1. pomoc prÏi uÂkonech osobnõÂ hygieny,
2. pomoc prÏi pouzÏitõÂ WC,
c) poskytnutõÂ stravy:
zajisÏteÏnõÂ stravy prÏimeÏrÏeneÂ dobeÏ poskytovaÂnõÂ
sluzÏby a odpovõÂdajõÂcõÂ veÏku, zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ
vyÂzÏivy a potrÏebaÂm dietnõÂho stravovaÂnõÂ,
d) vyÂchovneÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
1. pracovneÏ vyÂchovnaÂ cÏinnost,
2. naÂcvik a upevnÏovaÂnõÂ motorickyÂch, psychickyÂch
a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ,
3. vytvorÏenõÂ podmõÂnek pro zajisÏt'ovaÂnõÂ prÏimeÏrÏeneÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ nebo pracovnõÂho uplatneÏnõÂ,
e) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch
podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
f) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch
schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ
zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
g) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ.
(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v dennõÂch stacionaÂrÏõÂch cÏinõÂ
a) 85 KcÏ za hodinu, podle skutecÏneÏ spotrÏebovaneÂho
cÏasu nezbytneÂho k zajisÏteÏnõÂ uÂkonuÊ, za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a), b) a d) azÏ g); pokud
poskytovaÂnõÂ teÏchto uÂkonuÊ, vcÏetneÏ cÏasu nezbytneÂho k jejich zajisÏteÏnõÂ, netrvaÂ celou hodinu, vyÂsÏe
uÂhrady se pomeÏrneÏ kraÂtõÂ,
b) za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. c)
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1. 140 KcÏ denneÏ za celodennõÂ stravu v rozsahu
minimaÂlneÏ 3 hlavnõÂch jõÂdel,
2. 70 KcÏ za obeÏd,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏõÂpravou stravy.
§ 13
TyÂdennõÂ stacionaÂrÏe
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch
sluzÏeb v tyÂdennõÂch stacionaÂrÏõÂch se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu
teÏchto uÂkonuÊ:
a) poskytnutõÂ ubytovaÂnõÂ:
1. ubytovaÂnõÂ,
2. uÂklid, pranõÂ a drobneÂ opravy lozÏnõÂho a osobnõÂho praÂdla a osÏacenõÂ, zÏehlenõÂ,
b) poskytnutõÂ stravy:
zajisÏteÏnõÂ celodennõÂ stravy odpovõÂdajõÂcõÂ veÏku, zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ vyÂzÏivy a potrÏebaÂm dietnõÂho stravovaÂnõÂ, minimaÂlneÏ v rozsahu 3 hlavnõÂch jõÂdel,
c) pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ nebo poskytnutõÂ podmõÂnek pro osobnõÂ hygienu:
1. pomoc prÏi uÂkonech osobnõÂ hygieny,
2. pomoc prÏi zaÂkladnõÂ peÂcÏi o vlasy a nehty,
3. pomoc prÏi pouzÏitõÂ WC,
d) pomoc prÏi zvlaÂdaÂnõÂ beÏzÏnyÂch uÂkonuÊ peÂcÏe o vlastnõÂ
osobu:
1. pomoc prÏi obleÂkaÂnõÂ a svleÂkaÂnõÂ vcÏetneÏ speciaÂlnõÂch pomuÊcek,
2. pomoc prÏi prÏesunu na luÊzÏko nebo vozõÂk,
3. pomoc prÏi prostoroveÂ orientaci, samostatneÂm
pohybu ve vnitrÏnõÂm i vneÏjsÏõÂm prostoru,
4. pomoc a podpora prÏi podaÂvaÂnõÂ jõÂdla a pitõÂ,
e) vyÂchovneÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
1. pracovneÏ vyÂchovnaÂ cÏinnost,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s prÏirozenyÂm sociaÂlnõÂm prostrÏedõÂm,
3. naÂcvik a upevnÏovaÂnõÂ motorickyÂch, psychickyÂch
a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ,
4. vytvorÏenõÂ podmõÂnek pro zajisÏt'ovaÂnõÂ prÏimeÏrÏeneÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ nebo pracovnõÂho uplatneÏnõÂ,
f) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch
podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
g) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch
schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ
zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
h) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ.
(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v tyÂdennõÂch stacionaÂrÏõÂch cÏinõÂ
a) 160 KcÏ denneÏ celkem za uÂkony uvedeneÂ v odstav-
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ci 1 põÂsm. a), vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s poskytnutõÂm ubytovaÂnõÂ,
b) za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. b)
1. 140 KcÏ denneÏ za celodennõÂ stravu,
2. 70 KcÏ za obeÏd,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏõÂpravou stravy.
§ 14
Domovy pro osoby se zdravotnõÂm postizÏenõÂm
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch
sluzÏeb v domovech pro osoby se zdravotnõÂm postizÏenõÂm se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) poskytnutõÂ ubytovaÂnõÂ:
1. ubytovaÂnõÂ,
2. uÂklid, pranõÂ a drobneÂ opravy lozÏnõÂho a osobnõÂho praÂdla a osÏacenõÂ, zÏehlenõÂ,
b) poskytnutõÂ stravy:
zajisÏteÏnõÂ celodennõÂ stravy odpovõÂdajõÂcõÂ veÏku, zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ vyÂzÏivy a potrÏebaÂm dietnõÂho stravovaÂnõÂ, minimaÂlneÏ v rozsahu 3 hlavnõÂch jõÂdel,
c) pomoc prÏi zvlaÂdaÂnõÂ beÏzÏnyÂch uÂkonuÊ peÂcÏe o vlastnõÂ
osobu:
1. pomoc prÏi obleÂkaÂnõÂ a svleÂkaÂnõÂ vcÏetneÏ speciaÂlnõÂch pomuÊcek,
2. pomoc prÏi prÏesunu na luÊzÏko nebo vozõÂk,
3. pomoc prÏi vstaÂvaÂnõÂ z luÊzÏka, uleÂhaÂnõÂ, zmeÏna poloh,
4. pomoc a podpora prÏi podaÂvaÂnõÂ jõÂdla a pitõÂ,
5. pomoc prÏi prostoroveÂ orientaci, samostatneÂm
pohybu ve vnitrÏnõÂm i vneÏjsÏõÂm prostoru,
d) pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ nebo poskytnutõÂ podmõÂnek pro osobnõÂ hygienu:
1. pomoc prÏi uÂkonech osobnõÂ hygieny,
2. pomoc prÏi zaÂkladnõÂ peÂcÏi o vlasy a nehty,
3. pomoc prÏi pouzÏitõÂ WC,
e) vyÂchovneÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
1. pracovneÏ vyÂchovnaÂ cÏinnost,
2. naÂcvik a upevnÏovaÂnõÂ motorickyÂch, psychickyÂch
a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ,
3. vytvorÏenõÂ podmõÂnek pro zajisÏt'ovaÂnõÂ prÏimeÏrÏeneÂho vzdeÏlaÂvaÂnõÂ nebo pracovnõÂho uplatneÏnõÂ,
4. volnocÏasoveÂ a zaÂjmoveÂ aktivity,
f) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
1. podpora a pomoc prÏi vyuzÏõÂvaÂnõÂ beÏzÏneÏ dostupnyÂch sluzÏeb a informacÏnõÂch zdrojuÊ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
g) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch
schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ
zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
h) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ

a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ.
(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v domovech pro osoby se zdravotnõÂm postizÏenõÂm cÏinõÂ
a) 160 KcÏ denneÏ celkem za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a), vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s poskytnutõÂm ubytovaÂnõÂ,
b) za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. b)
1. 140 KcÏ denneÏ za celodennõÂ stravu,
2. 70 KcÏ za obeÏd,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏõÂpravou stravy.
§ 15
Domovy pro seniory
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch
sluzÏeb v domovech pro seniory se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu
teÏchto uÂkonuÊ:
a) poskytnutõÂ ubytovaÂnõÂ:
1. ubytovaÂnõÂ,
2. uÂklid, pranõÂ a drobneÂ opravy lozÏnõÂho a osobnõÂho praÂdla a osÏacenõÂ, zÏehlenõÂ,
b) poskytnutõÂ stravy:
zajisÏteÏnõÂ celodennõÂ stravy odpovõÂdajõÂcõÂ veÏku, zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ vyÂzÏivy a potrÏebaÂm dietnõÂho stravovaÂnõÂ, minimaÂlneÏ v rozsahu 3 hlavnõÂch jõÂdel,
c) pomoc prÏi zvlaÂdaÂnõÂ beÏzÏnyÂch uÂkonuÊ peÂcÏe o vlastnõÂ
osobu:
1. pomoc prÏi obleÂkaÂnõÂ a svleÂkaÂnõÂ vcÏetneÏ speciaÂlnõÂch pomuÊcek,
2. pomoc prÏi prÏesunu na luÊzÏko nebo vozõÂk,
3. pomoc prÏi vstaÂvaÂnõÂ z luÊzÏka, uleÂhaÂnõÂ, zmeÏna poloh,
4. pomoc prÏi podaÂvaÂnõÂ jõÂdla a pitõÂ,
5. pomoc prÏi prostoroveÂ orientaci, samostatneÂm
pohybu ve vnitrÏnõÂm i vneÏjsÏõÂm prostoru,
d) pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ nebo poskytnutõÂ podmõÂnek pro osobnõÂ hygienu:
1. pomoc prÏi uÂkonech osobnõÂ hygieny,
2. pomoc prÏi zaÂkladnõÂ peÂcÏi o vlasy a nehty,
3. pomoc prÏi pouzÏitõÂ WC,
e) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
1. podpora a pomoc prÏi vyuzÏõÂvaÂnõÂ beÏzÏneÏ dostupnyÂch sluzÏeb a informacÏnõÂch zdrojuÊ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
f) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch
schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ
zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
g) aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
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1. volnocÏasoveÂ a zaÂjmoveÂ aktivity,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s prÏirozenyÂm sociaÂlnõÂm prostrÏedõÂm,
3. naÂcvik a upevnÏovaÂnõÂ motorickyÂch, psychickyÂch
a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ,
h) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ.
(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v domovech pro seniory cÏinõÂ
a) 160 KcÏ denneÏ celkem za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a), vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s poskytnutõÂm ubytovaÂnõÂ,
b) za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. b)
1. 140 KcÏ denneÏ za celodennõÂ stravu,
2. 70 KcÏ za obeÏd,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏõÂpravou stravy.
§ 16
Domovy se zvlaÂsÏtnõÂm rezÏimem
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch
sluzÏeb v domovech se zvlaÂsÏtnõÂm rezÏimem se zajisÏt'ujõÂ
v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) poskytnutõÂ ubytovaÂnõÂ:
1. ubytovaÂnõÂ,
2. uÂklid, pranõÂ a drobneÂ opravy lozÏnõÂho a osobnõÂho praÂdla a osÏacenõÂ, zÏehlenõÂ,
b) poskytnutõÂ stravy:
zajisÏteÏnõÂ celodennõÂ stravy odpovõÂdajõÂcõÂ veÏku, zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ vyÂzÏivy a potrÏebaÂm dietnõÂho stravovaÂnõÂ, minimaÂlneÏ v rozsahu 3 hlavnõÂch jõÂdel,
c) pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ nebo poskytnutõÂ podmõÂnek pro osobnõÂ hygienu:
1. pomoc prÏi uÂkonech osobnõÂ hygieny,
2. pomoc prÏi zaÂkladnõÂ peÂcÏi o vlasy a nehty,
3. pomoc prÏi pouzÏitõÂ WC,
d) pomoc prÏi zvlaÂdaÂnõÂ beÏzÏnyÂch uÂkonuÊ peÂcÏe o vlastnõÂ
osobu:
1. pomoc prÏi obleÂkaÂnõÂ a svleÂkaÂnõÂ vcÏetneÏ speciaÂlnõÂch pomuÊcek,
2. pomoc prÏi prÏesunu na luÊzÏko nebo vozõÂk,
3. pomoc prÏi vstaÂvaÂnõÂ z luÊzÏka, uleÂhaÂnõÂ, zmeÏna poloh,
4. pomoc prÏi podaÂvaÂnõÂ jõÂdla a pitõÂ,
5. pomoc prÏi prostoroveÂ orientaci, samostatneÂm
pohybu ve vnitrÏnõÂm i vneÏjsÏõÂm prostoru,
e) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
1. podpora a pomoc prÏi vyuzÏõÂvaÂnõÂ beÏzÏneÏ dostupnyÂch sluzÏeb a informacÏnõÂch zdrojuÊ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
f) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
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socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch
schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ
zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
g) aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
1. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s prÏirozenyÂm sociaÂlnõÂm prostrÏedõÂm,
2. naÂcvik a upevnÏovaÂnõÂ motorickyÂch, psychickyÂch
a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ,
h) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ.
(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v domovech se zvlaÂsÏtnõÂm rezÏimem cÏinõÂ
a) 160 KcÏ denneÏ celkem za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a), vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s poskytnutõÂm ubytovaÂnõÂ,
b) za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. b)
1. 140 KcÏ denneÏ za celodennõÂ stravu,
2. 70 KcÏ za obeÏd,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏõÂpravou stravy.
§ 17
ChraÂneÏneÂ bydlenõÂ
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ chraÂneÏneÂho
bydlenõÂ se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) poskytnutõÂ stravy nebo pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ stravy:
1. pomoc s prÏõÂpravou stravy,
2. zajisÏteÏnõÂ celodennõÂ stravy odpovõÂdajõÂcõÂ veÏku,
zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ vyÂzÏivy a potrÏebaÂm dietnõÂho
stravovaÂnõÂ, minimaÂlneÏ v rozsahu 3 hlavnõÂch jõÂdel,
b) poskytnutõÂ ubytovaÂnõÂ:
1. ubytovaÂnõÂ, ktereÂ maÂ znaky bydlenõÂ v domaÂcnosti,
2. v prÏõÂpadeÏ potrÏeby pranõÂ a drobneÂ opravy lozÏnõÂho a osobnõÂho praÂdla a osÏacenõÂ, zÏehlenõÂ,
c) pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ chodu domaÂcnosti:
1. pomoc prÏi beÏzÏneÂm uÂklidu a uÂdrzÏbeÏ domaÂcnosti,
2. pomoc prÏi uÂdrzÏbeÏ domaÂcõÂch spotrÏebicÏuÊ,
3. podpora v hospodarÏenõÂ s peneÏzi vcÏetneÏ pomoci
s naÂkupy a beÏzÏnyÂmi pochuÊzkami,
d) vyÂchovneÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
1. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s prÏirozenyÂm sociaÂlnõÂm prostrÏedõÂm,
2. naÂcvik a upevnÏovaÂnõÂ motorickyÂch, psychickyÂch
a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ,
3. zajisÏteÏnõÂ podmõÂnek pro prÏimeÏrÏeneÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ,
4. podpora v oblasti partnerskyÂch vztahuÊ,
5. podpora prÏi zõÂskaÂvaÂnõÂ naÂvykuÊ souvisejõÂcõÂch se
zarÏazenõÂm do pracovnõÂho procesu,
e) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
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1. doprovaÂzenõÂ do sÏkoly, sÏkolskeÂho zarÏõÂzenõÂ, zameÏstnaÂnõÂ, k leÂkarÏi, na zaÂjmoveÂ aktivity, na
orgaÂny verÏejneÂ moci a instituce poskytujõÂcõÂ verÏejneÂ sluzÏby a doprovaÂzenõÂ zpeÏt,
2. podporu a pomoc prÏi vyuzÏõÂvaÂnõÂ beÏzÏneÏ dostupnyÂch sluzÏeb a informacÏnõÂch zdrojuÊ,
3. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
f) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch
schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ
zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
g) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ,
2. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ.
(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ chraÂneÏneÂho bydlenõÂ cÏinõÂ
a) za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. a)
1. 140 KcÏ denneÏ za celodennõÂ stravu,
2. 70 KcÏ za obeÏd,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏõÂpravou stravy,
b) 160 KcÏ denneÏ celkem za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. b), vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s poskytnutõÂm ubytovaÂnõÂ.
§ 18
SociaÂlnõÂ sluzÏby poskytovaneÂ ve zdravotnickyÂch
zarÏõÂzenõÂch uÂstavnõÂ peÂcÏe
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch
sluzÏeb ve zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂch uÂstavnõÂ peÂcÏe se
zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) poskytnutõÂ ubytovaÂnõÂ:
1. ubytovaÂnõÂ,
2. uÂklid, pranõÂ a drobneÂ opravy lozÏnõÂho a osobnõÂho praÂdla a osÏacenõÂ, zÏehlenõÂ,
b) poskytnutõÂ stravy:
zajisÏteÏnõÂ celodennõÂ stravy odpovõÂdajõÂcõÂ veÏku, zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ vyÂzÏivy a potrÏebaÂm dietnõÂho stravovaÂnõÂ, minimaÂlneÏ v rozsahu 3 hlavnõÂch jõÂdel,
c) pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ nebo poskytnutõÂ podmõÂnek pro osobnõÂ hygienu:
1. pomoc prÏi uÂkonech osobnõÂ hygieny,
2. pomoc prÏi zaÂkladnõÂ peÂcÏi o vlasy a nehty,
3. pomoc prÏi pouzÏitõÂ WC,
d) pomoc prÏi zvlaÂdaÂnõÂ beÏzÏnyÂch uÂkonuÊ peÂcÏe o vlastnõÂ
osobu:
1. pomoc a podpora prÏi podaÂvaÂnõÂ jõÂdla a pitõÂ,
2. pomoc prÏi obleÂkaÂnõÂ a svleÂkaÂnõÂ vcÏetneÏ speciaÂlnõÂch pomuÊcek,
3. pomoc prÏi prÏesunu na luÊzÏko nebo vozõÂk,
4. pomoc prÏi vstaÂvaÂnõÂ z luÊzÏka, uleÂhaÂnõÂ, zmeÏna
poloh,

e)

f)

g)
h)

5. pomoc prÏi prostoroveÂ orientaci, samostatneÂm
pohybu ve vnitrÏnõÂm i vneÏjsÏõÂm prostoru,
zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
1. podpora a pomoc prÏi vyuzÏõÂvaÂnõÂ beÏzÏneÏ dostupnyÂch sluzÏeb a informacÏnõÂch zdrojuÊ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch
schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ
zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
naÂcvik a upevnÏovaÂnõÂ motorickyÂch, psychickyÂch
a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ,
pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ.

(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb ve zdravotnickyÂch zarÏõÂzenõÂch uÂstavnõÂ peÂcÏe
cÏinõÂ
a) 160 KcÏ denneÏ celkem za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a), vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s poskytnutõÂm ubytovaÂnõÂ,
b) za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. b)
1. 140 KcÏ denneÏ za celodennõÂ stravu,
2. 70 KcÏ za obeÏd,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏõÂpravou stravy.
§ 19
RanaÂ peÂcÏe
ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ raneÂ peÂcÏe se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) vyÂchovneÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
1. zhodnocenõÂ schopnostõÂ a dovednostõÂ dõÂteÏte i rodicÏuÊ, zjisÏt'ovaÂnõÂ potrÏeb rodiny a dõÂteÏte s postizÏenõÂm nebo znevyÂhodneÏnõÂm,
2. specializovaneÂ poradenstvõÂ rodicÏuÊm a dalsÏõÂm
blõÂzkyÂm osobaÂm,
3. podpora a posilovaÂnõÂ rodicÏovskyÂch kompetencõÂ,
4. upevnÏovaÂnõÂ a naÂcvik dovednostõÂ rodicÏuÊ nebo
jinyÂch pecÏujõÂcõÂch osob, ktereÂ napomaÂhajõÂ prÏimeÏrÏeneÂmu vyÂvoji dõÂteÏte a soudrzÏnosti rodiny,
5. vzdeÏlaÂvaÂnõÂ rodicÏuÊ, naprÏõÂklad formou individuaÂlnõÂho a skupinoveÂho poskytovaÂnõÂ informacõÂ
a zdrojuÊ informacõÂ, seminaÂrÏuÊ, puÊjcÏovaÂnõÂ literatury,
6. nabõÂdka programuÊ a technik podporujõÂcõÂch vyÂvoj dõÂteÏte,
7. instrukce prÏi naÂcviku a upevnÏovaÂnõÂ dovednostõÂ
dõÂteÏte s cõÂlem maximaÂlnõÂho mozÏneÂho vyuzÏitõÂ
a rozvoje jeho schopnostõÂ v oblasti kognitivnõÂ,
senzorickeÂ, motorickeÂ a sociaÂlnõÂ,
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b) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
1. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
2. podpora a pomoc prÏi vyuzÏõÂvaÂnõÂ beÏzÏneÏ dostupnyÂch sluzÏeb a informacÏnõÂch zdrojuÊ,
c) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
1. psychosociaÂlnõÂ podpora formou naslouchaÂnõÂ,
2. podpora vyÂmeÏny zkusÏenostõÂ,
3. porÏaÂdaÂnõÂ setkaÂnõÂ a pobytovyÂch kurzuÊ pro rodiny,
d) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi komunikaci, naÂcvik dotazovaÂnõÂ a komunikacÏnõÂch dovednostõÂ, podpora sveÂpomocnyÂch aktivit rodicÏuÊ,
2. doprovaÂzenõÂ rodicÏuÊ prÏi vyrÏizovaÂnõÂ zÏaÂdostõÂ, na
jednaÂnõÂ a vysÏetrÏenõÂ s dõÂteÏtem, poprÏõÂpadeÏ jinaÂ
obdobnaÂ jednaÂnõÂ v zaÂlezÏitostech tyÂkajõÂcõÂch se
vyÂvoje dõÂteÏte.
§ 20
TelefonickaÂ krizovaÂ pomoc
ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ telefonickeÂ krizoveÂ pomoci se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) telefonickaÂ krizovaÂ pomoc:
krizovaÂ praÂce s osobou spocÏõÂvajõÂcõÂ v jednoraÂzoveÂm
nebo opakovaneÂm telefonickeÂm kontaktu osoby
s pracovisÏteÏm telefonickeÂ krizoveÂ intervence,
b) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ,
2. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ.
§ 21
TlumocÏnickeÂ sluzÏby
ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ tlumocÏnickyÂch
sluzÏeb se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
1. tlumocÏenõÂ pomocõÂ znakoveÂho jazyka pro sluchoveÏ postizÏeneÂ,
2. tlumocÏenõÂ pomocõÂ Lormovy dotekoveÂ abecedy,
poprÏõÂpadeÏ znakovaÂnõÂ ruku v ruce, nebo obdobnyÂch metod pro osoby s kombinovanyÂm zrakovyÂm a sluchovyÂm postizÏenõÂm,
b) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ,
2. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ.
§ 22
AzyloveÂ domy
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch
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sluzÏeb v azylovyÂch domech se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu
teÏchto uÂkonuÊ:
a) poskytnutõÂ stravy nebo pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ stravy:
1. vytvorÏenõÂ podmõÂnek pro samostatnou prÏõÂpravu
nebo pomoc s prÏõÂpravou stravy,
2. zajisÏteÏnõÂ nebo poskytnutõÂ stravy odpovõÂdajõÂcõÂ
veÏku, zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ vyÂzÏivy a potrÏebaÂm
dietnõÂho stravovaÂnõÂ,
tato zaÂkladnõÂ cÏinnost muÊzÏe byÂt zajisÏt'ovaÂna jen
v rozsahu 1 uÂkonu,
b) poskytnutõÂ ubytovaÂnõÂ:
1. ubytovaÂnõÂ po dobu zpravidla neprÏevysÏujõÂcõÂ
1 rok,
2. umozÏneÏnõÂ celkoveÂ hygieny teÏla,
3. vytvorÏenõÂ podmõÂnek pro zajisÏteÏnõÂ uÂklidu, pranõÂ
a zÏehlenõÂ osobnõÂho praÂdla, vyÂmeÏny lozÏnõÂho
praÂdla,
c) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ vyplyÂvajõÂcõÂch z individuaÂlnõÂch plaÂnuÊ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
vcÏetneÏ uplatnÏovaÂnõÂ zaÂkonnyÂch naÂrokuÊ a pohledaÂvek.
(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v azylovyÂch domech cÏinõÂ
a) za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. a) bodeÏ 2
1. 140 KcÏ denneÏ za celodennõÂ stravu v rozsahu
minimaÂlneÏ 3 hlavnõÂch jõÂdel,
2. 70 KcÏ za obeÏd,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏõÂpravou stravy,
b) za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. b) celkem
1. 90 KcÏ denneÏ, nebo
2. jde-li o rodinu s nezletilyÂmi deÏtmi 60 KcÏ denneÏ
za dospeÏlou osobu a 30 KcÏ denneÏ za dõÂteÏ,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s poskytnutõÂm ubytovaÂnõÂ.
§ 23
Domy na puÊl cesty
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch
sluzÏeb v domech na puÊl cesty se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu
teÏchto uÂkonuÊ:
a) poskytnutõÂ ubytovaÂnõÂ:
1. ubytovaÂnõÂ v prostrÏedõÂ, ktereÂ maÂ znaky bydlenõÂ
v domaÂcnosti, po dobu zpravidla neprÏevysÏujõÂcõÂ
1 rok,
2. vytvorÏenõÂ podmõÂnek pro zajisÏteÏnõÂ uÂklidu, pranõÂ
a zÏehlenõÂ osobnõÂho praÂdla, vyÂmeÏny lozÏnõÂho
praÂdla,
b) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
1. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
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s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
2. podpora a pomoc prÏi vyuzÏõÂvaÂnõÂ beÏzÏneÏ dostupnyÂch sluzÏeb a informacÏnõÂch zdrojuÊ,
c) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
1. socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
2. aktivity zameÏrÏeneÂ na budovaÂnõÂ a rozvoj pracovnõÂch naÂvykuÊ a dovednostõÂ nezbytnyÂch pro
integraci osob na trh praÂce,
d) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ,
2. pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ.
(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v domech na puÊl cesty cÏinõÂ za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. a) 90 KcÏ denneÏ celkem, vcÏetneÏ
provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s poskytnutõÂm ubytovaÂnõÂ.
§ 24
KontaktnõÂ centra
ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v kontaktnõÂch centrech se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto
uÂkonuÊ:
a) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
1. socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
2. poskytovaÂnõÂ informacõÂ o rizicõÂch spojenyÂch se
soucÏasnyÂm zpuÊsobem zÏivota a jejich snizÏovaÂnõÂ
prostrÏednictvõÂm metod zalozÏenyÂch na prÏõÂstupu
minimalizace sÏkod,
b) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
c) poskytnutõÂ podmõÂnek pro osobnõÂ hygienu:
1. zajisÏteÏnõÂ podmõÂnek pro beÏzÏneÂ uÂkony osobnõÂ
hygieny,
2. zajisÏteÏnõÂ podmõÂnek pro celkovou hygienu teÏla.
§ 25
KrizovaÂ pomoc
ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ krizoveÂ pomoci
se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) poskytnutõÂ ubytovaÂnõÂ, jde-li o pobytovou formu
sluzÏby:
1. ubytovaÂnõÂ na omezenou dobu zpravidla neprÏesahujõÂcõÂ 7 dnõÂ,
2. uÂklid, pranõÂ a drobneÂ opravy lozÏnõÂho a osobnõÂho praÂdla a osÏacenõÂ, zÏehlenõÂ,
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b) poskytnutõÂ stravy nebo pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ stravy,
jde-li o pobytovou formu sluzÏby:
zajisÏteÏnõÂ celodennõÂ stravy odpovõÂdajõÂcõÂ veÏku, zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ vyÂzÏivy a potrÏebaÂm dietnõÂho stravovaÂnõÂ,
c) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
krizovaÂ intervence a dalsÏõÂ socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ vede k prÏekonaÂnõÂ krizoveÂho stavu a zahaÂjenõÂ naÂsledneÂho terapeutickeÂho
procesu,
d) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ,
2. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ.
§ 26
NõÂzkoprahovaÂ dennõÂ centra
ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v nõÂzkoprahovyÂch dennõÂch centrech se zajisÏt'ujõÂ
v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ nebo poskytnutõÂ podmõÂnek pro osobnõÂ hygienu:
1. umozÏneÏnõÂ celkoveÂ hygieny teÏla,
2. pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ,
b) poskytnutõÂ stravy nebo pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ stravy:
1. vytvorÏenõÂ podmõÂnek pro prÏõÂpravu stravy,
2. poskytnutõÂ stravy odpovõÂdajõÂcõÂ veÏku, zaÂsadaÂm
racionaÂlnõÂ vyÂzÏivy a potrÏebaÂm dietnõÂho stravovaÂnõÂ;
tato zaÂkladnõÂ cÏinnost muÊzÏe byÂt zajisÏt'ovaÂna jen
v rozsahu 1 uÂkonu,
c) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob.
§ 27
NõÂzkoprahovaÂ zarÏõÂzenõÂ pro deÏti a mlaÂdezÏ
ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v nõÂzkoprahovyÂch zarÏõÂzenõÂch pro deÏti a mlaÂdezÏ se
zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) vyÂchovneÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
1. zajisÏteÏnõÂ podmõÂnek pro spolecÏensky prÏijatelneÂ
volnocÏasoveÂ aktivity,
2. pracovneÏ vyÂchovnaÂ cÏinnost s deÏtmi,
3. naÂcvik a upevnÏovaÂnõÂ motorickyÂch, psychickyÂch
a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ,
4. zajisÏteÏnõÂ podmõÂnek pro prÏimeÏrÏeneÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ,
b) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
aktivity umozÏnÏujõÂcõÂ lepsÏõÂ orientaci ve vztazõÂch
odehraÂvajõÂcõÂch se ve spolecÏenskeÂm prostrÏedõÂ,
c) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
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vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch
schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ
zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
d) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob.
§ 28
NoclehaÂrny
ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v noclehaÂrnaÂch se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ nebo poskytnutõÂ podmõÂnek pro osobnõÂ hygienu:
1. zajisÏteÏnõÂ podmõÂnek pro beÏzÏneÂ uÂkony osobnõÂ
hygieny,
2. zajisÏteÏnõÂ podmõÂnek pro celkovou hygienu teÏla,
b) poskytnutõÂ prÏenocovaÂnõÂ:
1. prÏenocovaÂnõÂ,
2. uÂklid, vyÂmeÏna lozÏnõÂho praÂdla.
§ 29
SluzÏby naÂsledneÂ peÂcÏe
ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sluzÏeb naÂsledneÂ
peÂcÏe se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k trvaleÂ abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji
nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ
a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ
osob,
b) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
aktivity umozÏnÏujõÂcõÂ lepsÏõÂ orientaci ve vztazõÂch
odehraÂvajõÂcõÂch se ve spolecÏenskeÂm prostrÏedõÂ,
c) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob.
§ 30
SociaÂlneÏ aktivizacÏnõÂ sluzÏby pro rodiny s deÏtmi
ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlneÏ aktivizacÏnõÂch sluzÏeb pro rodiny s deÏtmi se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu
teÏchto uÂkonuÊ:
a) vyÂchovneÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
1. pracovneÏ vyÂchovnaÂ cÏinnost s deÏtmi,
2. pracovneÏ vyÂchovnaÂ cÏinnost s dospeÏlyÂmi, naprÏõÂklad podpora a naÂcvik rodicÏovskeÂho chovaÂnõÂ
vcÏetneÏ vedenõÂ hospodarÏenõÂ a udrzÏovaÂnõÂ domaÂcnosti, podpora a naÂcvik sociaÂlnõÂch kompetencõÂ
v jednaÂnõÂ na uÂrÏadech, sÏkolaÂch, sÏkolskyÂch zarÏõÂ-
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zenõÂch; prÏitom alesponÏ 70 % teÏchto cÏinnostõÂ je
zajisÏt'ovaÂno formou tereÂnnõÂ sluzÏby,
3. naÂcvik a upevnÏovaÂnõÂ motorickyÂch, psychickyÂch
a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ dõÂteÏte,
4. zajisÏteÏnõÂ podmõÂnek a poskytnutõÂ podpory pro
prÏimeÏrÏeneÂ vzdeÏlaÂvaÂnõÂ deÏtõÂ,
5. zajisÏteÏnõÂ podmõÂnek pro spolecÏensky prÏijatelneÂ
volnocÏasoveÂ aktivity,
b) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
doprovaÂzenõÂ deÏtõÂ do sÏkoly, sÏkolskeÂho zarÏõÂzenõÂ,
k leÂkarÏi, na zaÂjmoveÂ aktivity a doprovaÂzenõÂ zpeÏt,
c) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch
schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ
zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
d) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob.
§ 31
SociaÂlneÏ aktivizacÏnõÂ sluzÏby pro seniory
a osoby se zdravotnõÂm postizÏenõÂm
ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlneÏ aktivizacÏnõÂch sluzÏeb pro seniory a osoby se zdravotnõÂm postizÏenõÂm se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
zaÂjmoveÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a volnocÏasoveÂ aktivity,
b) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ
vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch a sociaÂlnõÂch
schopnostõÂ a dovednostõÂ podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ
zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
c) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi komunikaci vedoucõÂ k uplatnÏovaÂnõÂ
praÂv a opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ,
2. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ.
§ 32
SociaÂlneÏ terapeutickeÂ dõÂlny
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch
sluzÏeb v sociaÂlneÏ terapeutickyÂch dõÂlnaÂch se zajisÏt'ujõÂ
v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ nebo poskytnutõÂ podmõÂnek pro osobnõÂ hygienu:
pomoc prÏi beÏzÏnyÂch uÂkonech osobnõÂ hygieny,
b) poskytnutõÂ stravy nebo pomoc prÏi zajisÏteÏnõÂ stravy:
1. zajisÏteÏnõÂ stravy prÏimeÏrÏeneÂ dobeÏ poskytovaÂnõÂ
sluzÏby a odpovõÂdajõÂcõÂ veÏku, zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ
vyÂzÏivy a potrÏebaÂm dietnõÂho stravovaÂnõÂ,
2. pomoc prÏi prÏõÂpraveÏ stravy prÏimeÏrÏeneÂ dobeÏ poskytovaÂnõÂ sluzÏby,
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c) naÂcvik dovednostõÂ pro zvlaÂdaÂnõÂ peÂcÏe o vlastnõÂ
osobu, sobeÏstacÏnosti a dalsÏõÂch cÏinnostõÂ vedoucõÂch
k sociaÂlnõÂmu zacÏlenÏovaÂnõÂ:
1. naÂcvik obleÂkaÂnõÂ a svleÂkaÂnõÂ vcÏetneÏ speciaÂlnõÂch
pomuÊcek,
2. naÂcvik prÏesunu na vozõÂk a z vozõÂku,
d) podpora vytvaÂrÏenõÂ a zdokonalovaÂnõÂ zaÂkladnõÂch
pracovnõÂch naÂvykuÊ a dovednostõÂ:
1. naÂcvik a upevnÏovaÂnõÂ motorickyÂch, psychickyÂch, sociaÂlnõÂch a pracovnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ, zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu s prÏirozenyÂm sociaÂlnõÂm prostrÏedõÂm.
(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v sociaÂlneÏ terapeutickyÂch dõÂlnaÂch cÏinõÂ za
uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. b) bodeÏ 1
1. 140 KcÏ denneÏ za celodennõÂ stravu v rozsahu
minimaÂlneÏ 3 hlavnõÂch jõÂdel,
2. 70 KcÏ za obeÏd,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏõÂpravou stravy.
§ 33
TerapeutickeÂ komunity
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch
sluzÏeb v terapeutickyÂch komunitaÂch se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) poskytnutõÂ stravy:
1. vytvorÏenõÂ podmõÂnek pro samostatnou prÏõÂpravu
nebo pomoc s prÏõÂpravou stravy,
2. zajisÏteÏnõÂ nebo poskytnutõÂ stravy odpovõÂdajõÂcõÂ
veÏku, zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ vyÂzÏivy a potrÏebaÂm
dietnõÂho stravovaÂnõÂ,
b) poskytnutõÂ ubytovaÂnõÂ:
1. ubytovaÂnõÂ,
2. zajisÏteÏnõÂ podmõÂnek pro uÂklid, pranõÂ lozÏnõÂho
praÂdla a zÏehlenõÂ,
3. zajisÏteÏnõÂ podmõÂnek pro celkovou hygienu teÏla,
c) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
aktivity umozÏnÏujõÂcõÂ lepsÏõÂ orientaci ve vztazõÂch
odehraÂvajõÂcõÂch se ve spolecÏenskeÂm prostrÏedõÂ,
d) sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti:
1. pracovnõÂ terapie a dalsÏõÂ socioterapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ vede k trvaleÂ abstinenci, prevenci relapsu, rozvoji nebo udrzÏenõÂ
osobnõÂch a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ
podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
2. vyÂchovneÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ, aktivizacÏnõÂ a volnocÏasoveÂ
aktivity,
e) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob.

(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v terapeutickyÂch komunitaÂch cÏinõÂ
a) za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. a) bodeÏ 2
1. 140 KcÏ denneÏ za celodennõÂ stravu v rozsahu
minimaÂlneÏ 3 hlavnõÂch jõÂdel,
2. 70 KcÏ za obeÏd,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏõÂpravou stravy,
b) 130 KcÏ denneÏ celkem za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. b), vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s poskytnutõÂm ubytovaÂnõÂ.
§ 34
TereÂnnõÂ programy
ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ tereÂnnõÂch programuÊ se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
aktivity umozÏnÏujõÂcõÂ lepsÏõÂ orientaci ve vztazõÂch
odehraÂvajõÂcõÂch se ve spolecÏenskeÂm prostrÏedõÂ,
b) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:
1. pomoc prÏi vyrÏizovaÂnõÂ beÏzÏnyÂch zaÂlezÏitostõÂ,
2. pomoc prÏi obnovenõÂ nebo upevneÏnõÂ kontaktu
s rodinou a pomoc a podpora prÏi dalsÏõÂch aktivitaÂch podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
3. sociaÂlneÏ terapeutickeÂ cÏinnosti, jejichzÏ poskytovaÂnõÂ vede k rozvoji nebo udrzÏenõÂ osobnõÂch sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ, podporujõÂcõÂch sociaÂlnõÂ zacÏlenÏovaÂnõÂ osob,
4. poskytovaÂnõÂ informacõÂ o rizicõÂch, spojenyÂch se
soucÏasnyÂm zpuÊsobem zÏivota a snizÏovaÂnõÂ teÏchto
rizik; v prÏõÂpadeÏ uzÏivatele naÂvykovyÂch nebo
omamnyÂch a psychotropnõÂch laÂtek prostrÏednictvõÂm metod prÏõÂstupu minimalizace sÏkod.
§ 35
SociaÂlnõÂ rehabilitace
(1) ZaÂkladnõÂ cÏinnosti prÏi poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂ rehabilitace se zajisÏt'ujõÂ v rozsahu teÏchto uÂkonuÊ:
a) naÂcvik dovednostõÂ pro zvlaÂdaÂnõÂ peÂcÏe o vlastnõÂ
osobu, sobeÏstacÏnosti a dalsÏõÂch cÏinnostõÂ vedoucõÂch
k sociaÂlnõÂmu zacÏlenÏovaÂnõÂ:
1. naÂcvik obsluhy beÏzÏnyÂch zarÏõÂzenõÂ a spotrÏebicÏuÊ,
2. naÂcvik peÂcÏe o domaÂcnost, naprÏõÂklad peÂcÏe
o odeÏvy, uÂklid, drobneÂ uÂdrzÏbaÂrÏskeÂ praÂce, chod
kuchyneÏ, nakupovaÂnõÂ,
3. naÂcvik peÂcÏe o deÏti nebo dalsÏõÂ cÏleny domaÂcnosti,
4. naÂcvik samostatneÂho pohybu vcÏetneÏ orientace
ve vnitrÏnõÂm i venkovnõÂm prostoru,
5. naÂcvik dovednostõÂ potrÏebnyÂch k uÂrÏednõÂm uÂkonuÊm, naprÏõÂklad vlastnorucÏnõÂho podpisu,
b) zprostrÏedkovaÂnõÂ kontaktu se spolecÏenskyÂm prostrÏedõÂm:
1. doprovaÂzenõÂ dospeÏlyÂch do sÏkoly, sÏkolskeÂho za-
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rÏõÂzenõÂ, zameÏstnaÂnõÂ, k leÂkarÏi, na zaÂjmoveÂ aktivity a doprovaÂzenõÂ zpeÏt,
2. naÂcvik schopnosti vyuzÏõÂvat dopravnõÂ prostrÏedky,
3. naÂcvik chovaÂnõÂ v ruÊznyÂch spolecÏenskyÂch situacõÂch,
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Ï ETIÂ
CÏ A

ZDRAVOTNIÂ STAVY VYLUCÏUJIÂCIÂ
Â NIÂ POBYTOVYÂCH
POSKYTOVA
Â LNIÂCH SLUZÏEB
SOCIA
§ 36

1. podaÂvaÂnõÂ informacõÂ o mozÏnostech zõÂskaÂvaÂnõÂ rehabilitacÏnõÂch a kompenzacÏnõÂch pomuÊcek,

PoskytnutõÂ pobytoveÂ sociaÂlnõÂ sluzÏby se vylucÏuje,
jestlizÏe
a) zdravotnõÂ stav osoby vyzÏaduje poskytnutõÂ uÂstavnõÂ
peÂcÏe ve zdravotnickeÂm zarÏõÂzenõÂ,
b) osoba nenõÂ schopna pobytu v zarÏõÂzenõÂ sociaÂlnõÂch
sluzÏeb z duÊvodu akutnõÂ infekcÏnõÂ nemoci, nebo
c) chovaÂnõÂ osoby by z duÊvodu dusÏevnõÂ poruchy zaÂvazÏnyÂm zpuÊsobem narusÏovalo kolektivnõÂ souzÏitõÂ;
to neplatõÂ, jde-li o poskytnutõÂ pobytoveÂ sociaÂlnõÂ
sluzÏby v domoveÏ se zvlaÂsÏtnõÂm rezÏimem.

2. informacÏnõÂ servis a zprostrÏedkovaÂvaÂnõÂ sluzÏeb,

Â ST CÏ T V RTA
Â
CÏ A

4. naÂcvik beÏzÏnyÂch a alternativnõÂch zpuÊsobuÊ komunikace, kontaktu a praÂce s informacemi,
c) vyÂchovneÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a aktivizacÏnõÂ cÏinnosti:
upevnÏovaÂnõÂ zõÂskanyÂch motorickyÂch, psychickyÂch
a sociaÂlnõÂch schopnostõÂ a dovednostõÂ,
d) pomoc prÏi uplatnÏovaÂnõÂ praÂv, opraÂvneÏnyÂch zaÂjmuÊ
a prÏi obstaraÂvaÂnõÂ osobnõÂch zaÂlezÏitostõÂ:

e) poskytnutõÂ ubytovaÂnõÂ, jde-li o pobytovou formu
sluzÏby v centrech sociaÂlneÏ rehabilitacÏnõÂch sluzÏeb:
1. ubytovaÂnõÂ,
2. uÂklid, pranõÂ a drobneÂ opravy lozÏnõÂho a osobnõÂho praÂdla a osÏacenõÂ, zÏehlenõÂ,
f) poskytnutõÂ stravy, jde-li o pobytovou formu
sluzÏby v centrech sociaÂlneÏ rehabilitacÏnõÂch sluzÏeb:
1. zajisÏteÏnõÂ celodennõÂ stravy odpovõÂdajõÂcõÂ veÏku,
zaÂsadaÂm racionaÂlnõÂ vyÂzÏivy a potrÏebaÂm dietnõÂ
stravy, minimaÂlneÏ v rozsahu 3 hlavnõÂch jõÂdel,
2. pomoc prÏi podaÂvaÂnõÂ jõÂdla a pitõÂ,
g) pomoc prÏi osobnõÂ hygieneÏ nebo poskytnutõÂ podmõÂnek pro osobnõÂ hygienu, jde-li o pobytovou
formu sluzÏby v centrech sociaÂlneÏ rehabilitacÏnõÂch
sluzÏeb:
1. pomoc prÏi uÂkonech osobnõÂ hygieny,
2. pomoc prÏi zaÂkladnõÂ peÂcÏi o vlasy a nehty,
3. pomoc prÏi pouzÏitõÂ WC.
(2) MaximaÂlnõÂ vyÂsÏe uÂhrady za poskytovaÂnõÂ sociaÂlnõÂch sluzÏeb v centrech sociaÂlneÏ rehabilitacÏnõÂch sluzÏeb
cÏinõÂ
a) 160 KcÏ denneÏ celkem za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. e), vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s poskytnutõÂm ubytovaÂnõÂ,
b) za uÂkon uvedenyÂ v odstavci 1 põÂsm. f) bodeÏ 1
1. 140 KcÏ za celodennõÂ stravu,
2. 70 KcÏ za obeÏd,
vcÏetneÏ provoznõÂch naÂkladuÊ souvisejõÂcõÂch s prÏõÂpravou stravy,
c) 85 KcÏ za hodinu, podle skutecÏneÏ spotrÏebovaneÂho
cÏasu nezbytneÂho k zajisÏteÏnõÂ uÂkonuÊ, za uÂkony uvedeneÂ v odstavci 1 põÂsm. g); pokud poskytovaÂnõÂ
teÏchto uÂkonuÊ, vcÏetneÏ cÏasu nezbytneÂho k jejich zajisÏteÏnõÂ, netrvaÂ celou hodinu, vyÂsÏe uÂhrady se pomeÏrneÏ kraÂtõÂ.

KVALIFIKACÏNIÂ KURZ PRO PRACOVNIÂKY
Â LNIÂCH SLUZÏBA
Â CH
V SOCIA
§ 37
(1) KvalifikacÏnõÂ kurz pro pracovnõÂky v sociaÂlnõÂch
sluzÏbaÂch se sklaÂdaÂ z obecneÂ a zvlaÂsÏtnõÂ cÏaÂsti.
(2) ObecnaÂ cÏaÂst kurzu obsahuje tyto tematickeÂ
okruhy:
a) uÂvod do problematiky kvality v sociaÂlnõÂch sluzÏbaÂch, standardy kvality sociaÂlnõÂch sluzÏeb,
b) zaÂklady komunikace, rozvoj komunikacÏnõÂch dovednostõÂ, asertivita, metody alternativnõÂ komunikace,
c) uÂvod do psychologie, psychopatologie, somatologie,
d) zaÂklady ochrany zdravõÂ,
e) etika vyÂkonu cÏinnosti pracovnõÂka v sociaÂlnõÂch
sluzÏbaÂch, lidskaÂ praÂva a duÊstojnost,
f) zaÂklady prevence vzniku zaÂvislosti osob na sociaÂlnõÂ sluzÏbeÏ,
g) sociaÂlneÏ praÂvnõÂ minimum,
h) metody sociaÂlnõÂ praÂce.
(3) ZvlaÂsÏtnõÂ cÏaÂst kurzu obsahuje tyto tematickeÂ
okruhy:
a) zaÂklady peÂcÏe o nemocneÂ, zaÂklady hygieny, uÂvod
do problematiky psychosociaÂlnõÂch aspektuÊ chronickyÂch infekcÏnõÂch onemocneÏnõÂ,
b) aktivizacÏnõÂ, vzdeÏlaÂvacõÂ a vyÂchovneÂ techniky, zaÂklady pedagogiky volneÂho cÏasu,
c) prevence tyÂraÂnõÂ a zneuzÏõÂvaÂnõÂ osob, kteryÂm jsou
poskytovaÂny sociaÂlnõÂ sluzÏby,
d) zaÂklady vyÂuky peÂcÏe o domaÂcnost,
e) odbornaÂ praxe,
f) krizovaÂ intervence,
g) uÂvod do problematiky zdravotnõÂho postizÏenõÂ,
h) zvlaÂdaÂnõÂ jednaÂnõÂ osoby, ktereÂ je poskytovaÂna sociaÂlnõÂ sluzÏba, jestlizÏe toto jednaÂnõÂ ohrozÏuje jejõÂ
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zdravõÂ a zÏivot nebo zdravõÂ a zÏivot jinyÂch fyzickyÂch osob, vcÏetneÏ pravidel sÏetrneÂ sebeobrany.
(4) MinimaÂlnõÂ rozsah kurzu je celkem 150 vyÂukovyÂch hodin, prÏicÏemzÏ zvlaÂsÏtnõÂ cÏaÂst kurzu cÏinõÂ minimaÂlneÏ
80 vyÂukovyÂch hodin.
(5) PocÏet vyÂukovyÂch hodin jednotlivyÂch tematickyÂch okruhuÊ zvlaÂsÏtnõÂ cÏaÂsti kurzu se stanovõÂ s prÏihleÂdnutõÂm k odborneÂmu zameÏrÏenõÂ uÂcÏastnõÂkuÊ kurzu, jejich
pracovnõÂmu zarÏazenõÂ a druhu sociaÂlnõÂ sluzÏby, kterou
poskytujõÂ.

d) nesplnÏuje standardy kvality sociaÂlnõÂch sluzÏeb, jestlizÏe
1. neÏktereÂ z kriteÂriõÂ, ktereÂ je oznacÏeno v prÏõÂloze cÏ. 2 jako zaÂsadnõÂ, nenõÂ hodnoceno pocÏtem
boduÊ podle odstavce 1 põÂsm. a) nebo b), nebo
2. celkovyÂ pocÏet boduÊ je nizÏsÏõÂ nezÏ 50 % z maximaÂlnõÂho celkoveÂho pocÏtu boduÊ, ktereÂho podle
prÏõÂlohy cÏ. 2 muÊzÏe dosaÂhnout.
Â ST SÏ ESTA
Â
CÏ A

Â ST PA
Â TA
Â
CÏ A

Â SÏTNIÂ OPRA
Â VNEÏNIÂ ZAMEÏSTNANCE
ZVLA
OBCE

Ê
HODNOCENIÂ PLNEÏNIÂ STANDARDU
Â LNIÂCH SLUZÏEB
KVALITY SOCIA

§ 39

§ 38
(1) PlneÏnõÂ standarduÊ kvality sociaÂlnõÂch sluzÏeb se
hodnotõÂ podle stupneÏ splneÏnõÂ jednotlivyÂch kriteÂriõÂ systeÂmem bodoveÂho hodnocenõÂ, prÏicÏemzÏ se za kazÏdeÂ kriteÂrium zapocÏtou
a) 3 body, jestlizÏe kriteÂrium je splneÏno vyÂborneÏ,
b) 2 body, jestlizÏe kriteÂrium je splneÏno dobrÏe,
c) 1 bod, jestlizÏe kriteÂrium je splneÏno dostatecÏneÏ,
nebo
d) 0 boduÊ, jestlizÏe kriteÂrium nenõÂ splneÏno.
(2) Standardy kvality sociaÂlnõÂch sluzÏeb jsou uvedeny v prÏõÂloze cÏ. 2 k teÂto vyhlaÂsÏce.
(3) Poskytovatel sociaÂlnõÂch sluzÏeb (daÂle jen ¹poskytovatelª)
a) splnÏuje standardy kvality sociaÂlnõÂch sluzÏeb vyÂborneÏ, jestlizÏe celkovyÂ pocÏet boduÊ cÏinõÂ 90 azÏ
100 % z maximaÂlnõÂho celkoveÂho pocÏtu boduÊ, ktereÂho podle prÏõÂlohy cÏ. 2 muÊzÏe dosaÂhnout,
b) splnÏuje standardy kvality sociaÂlnõÂch sluzÏeb dobrÏe,
jestlizÏe celkovyÂ pocÏet boduÊ cÏinõÂ 70 azÏ 89 % z maximaÂlnõÂho celkoveÂho pocÏtu boduÊ, ktereÂho podle
prÏõÂlohy cÏ. 2 muÊzÏe dosaÂhnout,
c) splnÏuje standardy kvality sociaÂlnõÂch sluzÏeb dostatecÏneÏ, jestlizÏe celkovyÂ pocÏet boduÊ cÏinõÂ 50 azÏ 69 %
z maximaÂlnõÂho dosazÏitelneÂho celkoveÂho pocÏtu
boduÊ, ktereÂho podle prÏõÂlohy cÏ. 2 muÊzÏe dosaÂhnout,

Vzor zvlaÂsÏtnõÂho opraÂvneÏnõÂ zameÏstnance obce, kteryÂm se prokazuje prÏi provaÂdeÏnõÂ sociaÂlnõÂho sÏetrÏenõÂ
a kontroly vyuzÏõÂvaÂnõÂ prÏõÂspeÏvku na peÂcÏi, je uveden v prÏõÂloze cÏ. 3 k teÂto vyhlaÂsÏce.
Â ST SEDMA
Â
CÏ A
Ï ECHODNEÂ USTANOVENIÂ
PR
§ 40
Za kvalifikacÏnõÂ kurz podle § 37 se povazÏuje i kurz
uskutecÏneÏnyÂ prÏede dnem 1. ledna 2007 vzdeÏlaÂvacõÂ institucõÂ akreditovanou podle prÏedpisuÊ o zameÏstnanosti1),
pokud obsah a rozsah tohoto kurzu byl srovnatelnyÂ
s kvalifikacÏnõÂm kurzem podle § 37, a akreditovanyÂ kvalifikacÏnõÂ kurz v oboru vsÏeobecnyÂ sanitaÂrÏ podle zaÂkona
o neleÂkarÏskyÂch zdravotnickyÂch povolaÂnõÂch2) uskutecÏneÏnyÂ prÏede dnem 1. ledna 2007.
Â S T O SMA
Â
CÏ A
UÂCÏINNOST
§ 41
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2007.

Ministr:
RNDr. NecÏas v. r.

1

) § 108 zaÂkona cÏ. 435/2004 Sb., o zameÏstnanosti, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 382/2005 Sb.
VyhlaÂsÏka cÏ. 524/2004 Sb., o akreditaci zarÏõÂzenõÂ k provaÂdeÏnõÂ rekvalifikace uchazecÏuÊ o zameÏstnaÂnõÂ a zaÂjemcuÊ o zameÏstnaÂnõÂ.
2
) ZaÂkon cÏ. 96/2004 Sb., o podmõÂnkaÂch zõÂskaÂvaÂnõÂ a uznaÂvaÂnõÂ zpuÊsobilosti k vyÂkonu neleÂkarÏskyÂch zdravotnickyÂch povolaÂnõÂ
a k vyÂkonu cÏinnostõÂ souvisejõÂcõÂch s poskytovaÂnõÂm zdravotnõÂ peÂcÏe a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon
o neleÂkarÏskyÂch zdravotnickyÂch povolaÂnõÂch), ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 125/2005 Sb.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k vyhlaÂsÏce cÏ. 505/2006 Sb.

ýinnosti pro hodnocení schopnosti zvládat úkony péþe o vlastní osobu a úkony
sobČstaþnosti
a odchylný zpĤsob hodnocení tČchto úkonĤ u osob do 18 let vČku
I. Úkony péþe o vlastní osobu
a) pĜíprava stravy:
1. rozlišení jednotlivých druhĤ potravin a nápojĤ,
2. výbČr nápojĤ,
3. výbČr jednoduchých hotových potravin podle potĜeby a úþelu,
4. vybalení potravin,
5. otevírání nápojĤ;
u osob do 5 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
b) podávání a porcování stravy:
1. podávání stravy v obvyklém denním režimu,
2. schopnost dát stravu na talíĜ nebo misku a jejich pĜenesení,
3. rozdČlení stravy na menší kousky za používání alespoĖ lžíce,
4. míchání, lití tekutin,
5. uchopení nádoby s nápojem,
6. spolehlivé a bezpeþné pĜenesení nápoje, lahve, šálku nebo jiné nádoby;
u osob do 3 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
c) pĜijímání stravy, dodržování pitného režimu:
1. pĜenesení stravy k ústĤm alespoĖ lžící,
2. pĜenesení nápoje k ústĤm,
3. konzumace stravy a nápojĤ obvyklým zpĤsobem;
d) mytí tČla:
1. umytí rukou, obliþeje,
2. utírání se;
u osob do 3 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
e) koupání nebo sprchování:
1. provedení celkové hygieny, vþetnČ vlasĤ,
2. péþe o pokožku;
u osob do 6 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
f) péþe o ústa, vlasy, nehty, holení:
1. þištČní zubĤ nebo zubní protézy,
2. þesání vlasĤ,
3. þištČní nehtĤ, stĜíhání nebo opilování nehtĤ,
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4. holení;
u osob do 3 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
u osob do 7 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi þinnostech uvedených
v bodech 2 až 4;
u osob do 15 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi þinnostech uvedených
v bodČ 4;
g) výkon fyziologické potĜeby vþetnČ hygieny:
1. regulace vyprazdĖování moþe a stolice,
2. zaujetí vhodné polohy pĜi výkonu fyziologické potĜeby,
3. manipulace s odČvem pĜed a po vyprázdnČní,
4. oþista po provedení fyziologické potĜeby,
5. vyhledání WC;
u osob do 3 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
h) vstávání z lĤžka, uléhání, zmČna poloh:
1. zmČna polohy tČla z polohy v leže do polohy v sedČ nebo ve stoji a opaþnČ,
popĜípadČ s pĜidržováním nebo s oporou,
2. zmČna polohy ze sedu a do sedu,
3. zmČna polohy z boku na bok;
i) sezení, schopnost vydržet v poloze v sedČ:
1. schopnost vydržet v poloze v sedČ po dobu alespoĖ 30 minut,
2. udržování polohy tČla v požadované poloze pĜi delším sezení;
j) stání, schopnost vydržet stát:
1. stání, popĜípadČ s pĜidržováním nebo s oporou o kompenzaþní pomĤcku,
2. setrvání ve stoji, popĜípadČ s pĜidržováním nebo s oporou po dobu alespoĖ 10 minut;
u osob do 2 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi þinnosti uvedené
v bodČ 2;
k) pĜemisĢování pĜedmČtĤ denní potĜeby:
1. vykonávání koordinovaných þinností pĜi manipulaci s pĜedmČty,
2. rozlišení pĜedmČtĤ,
3. uchopení pĜedmČtu rukou nebo obČma rukama,
4. zdvihnutí pĜedmČtu ze stolu, ze zemČ,
5. pĜenášení pĜedmČtu z jednoho místa na druhé,
6. vyhledání a rozeznání pĜedmČtĤ;
u osob do 2 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi þinnostech uvedených
v bodech 1, 2 a 4 až 6;
l) chĤze po rovinČ:
1. chĤze, popĜípadČ s použitím kompenzaþních pomĤcek krok za krokem,

CÏaÂstka 164

2.
3.
4.
5.

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 505 / 2006

Strana 7037

chĤze v bytČ,
chĤze v bezprostĜedním okolí bydlištČ,
udržení požadovaného smČru chĤze,
chĤze okolo pĜekážek;

u osob do 2 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
m) chĤze po schodech nahoru a dolĤ:
chĤze po stupních smČrem nahoru a dolĤ, popĜípadČ s použitím opory o horní
konþetiny nebo kompenzaþní pomĤcky;
u osob do 2 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
n) výbČr obleþení, rozpoznání jeho správného vrstvení:
1. výbČr obleþení odpovídajícího situaci, prostĜedí a klimatickým podmínkám,
2. rozeznání jednotlivých þástí obleþení,
3. vrstvení obleþení ve správném poĜadí;
u osob do 6 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
o) oblékání, svlékání, obouvání, zouvání:
1. oblékání spodního a vrchního odČvu na rĤzné þásti tČla,
2. obutí vhodné obuvi,
3. svlékání odČvu z horní a dolní þásti tČla,
4. zouvání;
u osob do 3 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
p) orientace v pĜirozeném prostĜedí:
1. orientování se v prostoru bytu, popĜípadČ i s použitím kompenzaþní pomĤcky,
2. orientování se v okolí domu, školy nebo školského zaĜízení, popĜípadČ i
s použitím kompenzaþní pomĤcky,
3. poznávání blízkých osob,
4. opuštČní bytu nebo zaĜízení, ve kterém je osoba ubytována,
5. opČtovný návrat do bytu nebo do zaĜízení, ve kterém je osoba ubytována,
6. rozlišování zvukĤ a jejich smČru;
u osob do 2 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi þinnostech uvedených
v bodech 1, 2, 4 a 5;
u osob do 7 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi þinnostech uvedených
v bodech 2, 4 a 5;
q) provedení si jednoduchého ošetĜení:
1. ošetĜení kĤže,
2. výmČna jednoduché pomĤcky nebo zdravotnického prostĜedku,
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pĜiložení ortézy nebo protézy,
dodržování diety,
provádČní cviþení,
mČĜení tČlesné teploty,
vyhledání nebo pĜivolání pomoci;

u osob do 7 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
r) dodržování léþebného režimu:
1. dodržování pokynĤ ošetĜujícího lékaĜe,
2. pĜíprava lékĤ, rozpoznání správného léku,
3. pravidelné užívání lékĤ,
4. aplikace podkožních injekcí,
5. provádČní inhalací, pĜevazĤ,
6. rehabilitace;
u osob do7 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;

II. Úkony sobČstaþnosti
a) komunikace slovní, písemná, neverbální:
1. pĜijímání a vytváĜení smysluplných mluvených zpráv a srozumitelné Ĝeþi s použitím
kompenzaþních pomĤcek, napĜíklad naslouchadel,
2. pĜijímání a vytváĜení smysluplných písemných zpráv, popĜípadČ s použitím
kompenzaþní pomĤcky, napĜíklad brýlí,
3. pochopení významu a obsahu pĜijímaných a sdČlovaných zpráv a informací,
4. komunikace prostĜednictvím gest a zvukĤ;
u osob do 2 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi þinnostech uvedených
v bodech 1 až 3;
u osob do 8 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi þinnostech uvedených
v bodČ 2;
b) orientace vĤþi jiným fyzickým osobám, v þase a mimo pĜirozené prostĜedí:
1. rozlišování známých osob a cizích osob,
2. znalost hodin,
3. rozlišení denní doby,
4. orientování se v místČ bydlištČ, prostĜedí školy nebo zamČstnání,
5. zvládání pouliþního provozu,
6. dosažení cíle své cesty,
7. rozlišení zvukĤ mimo pĜirozené prostĜedí;
u osob do 3 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
u osob do 7 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi þinnostech uvedených
v bodech 2 a 4 až 6;
c) nakládání s penČzi nebo jinými cennostmi:
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1. znalost hodnoty penČz,
2. rozpoznání hodnoty jednotlivých bankovek a mincí,
3. rozlišení hodnoty vČcí;
u osob do 7 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
d) obstarávání osobních záležitostí:
1. styk a jednání se školou, zájmovými organizacemi,
2. jednání se zamČstnavatelem, orgány veĜejné moci, zdravotnickými zaĜízeními,
bankou,
3. obstarání si služeb,
4. rozlišení a vyplnČní dokumentĤ a tiskopisĤ;
u osob do 7 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
u osob do 15 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi þinnostech uvedených
v bodech 2 až 4;
e) uspoĜádání þasu, plánování života:
1. dodržování denního a noþního režimu,
2. plánování a uspoĜádání osobních aktivit bČhem dne a bČhem týdne,
3. rozdČlení þasu na pracovní a domácí aktivity a na volný þas,
4. využití þasu podle potĜeb a zájmĤ;
u osob do 3 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
u osob do7 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi þinnostech uvedených
v bodech 2 a 3;
f) zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících vČku:
1. pĜedškolní vzdČlávání a výchova, školní vzdČlávání a výchova, získávání nových
dovedností,
2. mimopracovní aktivity podle zájmĤ a místních možností, zejména hry, sport, kultura,
rekreace,
3. vstupování do vztahĤ a udržování vztahĤ s jinými osobami podle potĜeb a zájmĤ;
u osob do 3 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
g) obstarávání si potravin a bČžných pĜedmČtĤ (nakupování):
1. plánování nákupu,
2. vyhledání pĜíslušného obchodu,
3. výbČr zboží,
4. zaplacení nákupu,
5. pĜinesení bČžného nákupu,
6. uložení nákupu;
u osob do 7 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
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h) vaĜení, ohĜívání jednoduchého jídla:
1. sestavení plánu jídla,
2. oþištČní a nakrájení potĜebných surovin,
3. dávkování surovin a pĜísad,
4. vlastní pĜíprava jednoduchého teplého jídla s malým poþtem surovin a pĜísad, na
jehož úpravu jsou potĜebné jednoduché postupy za použití spotĜebiþe;
u osob do 15 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
i) mytí nádobí:
1. umytí a osušení nádobí,
2. uložení použitého nádobí na vyhrazené místo;
u osob do 10 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
j) bČžný úklid v domácnosti:
mechanická nebo pĜístrojová suchá a mokrá oþista povrchĤ, nábytku, podlahy v bytČ;
u osob do 12 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
k) péþe o prádlo:
1. tĜídČní prádla na þisté a špinavé,
2. skládání prádla,
3. ukládání prádla na vyhrazené místo,
4. drobné opravy prádla, napĜíklad pĜišití knoflíku;
u osob do 10 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
l) pĜepírání drobného prádla:
1. rozlišení jednotlivých druhĤ prádla,
2. praní drobného prádla v ruce,
3. sušení prádla;
u osob do 10 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
m) péþe o lĤžko:
1. ustlání, rozestlání lĤžka,
2. výmČna lĤžkovin;
u osob do 7 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
u osob do 15 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi þinnosti uvedené
v bodČ 2;
n) obsluha bČžných domácích spotĜebiþĤ:
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1. zapnutí, vypnutí bČžných domácích spotĜebiþĤ, napĜíklad rozhlasu, televize,
ledniþky, varné konvice, mikrovlnné trouby,
2. telefonování;
u osob do 7 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
o) manipulace s kohouty a vypínaþi:
1. ovládání manipulace s kohouty a vypínaþi,
2. rozlišení kohoutĤ a vypínaþĤ,
3. ruþní ovládání vodovodních kohoutĤ a elektrických vypínaþĤ;
u osob do 7 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
p) manipulace se zámky, otevírání , zavírání oken a dveĜí:
1. zamykání a odemykání dveĜí,
2. ovládání klik, otevíracích a zavíracích mechanismĤ u oken;
u osob do 7 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
q) udržování poĜádku v domácnosti, nakládání s odpady:
1. udržování vybavení domácnosti v þistotČ,
2. tĜídČní odpadĤ,
3. vynášení odpadĤ na vyhrazené místo;
u osob do 7 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu;
r) další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti:
1. obsluha topení,
2. praní prádla,
3. žehlení prádla;
u osob do 15 let vČku se nepĜihlíží k potĜebČ pomoci a dohledu pĜi úkonu.

Strana 7042

CÏaÂstka 164

SbõÂrka zaÂkonuÊ cÏ. 505 / 2006

PrÏõÂloha cÏ. 2 k vyhlaÂsÏce cÏ. 505/2006 Sb.

Obsah standardĤ kvality sociálních služeb

1. Cíle a zpĤsoby poskytování sociálních služeb
Kritérium
a) Poskytovatel má písemnČ definováno a zveĜejnČno poslání, cíle a
zásady poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je urþena,
a to v souladu se zákonem stanovenými základními zásadami
poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby a
individuálnČ urþenými potĜebami osob, kterým je sociální služba
poskytována;

Zásadní

b) Poskytovatel vytváĜí podmínky, aby osoby, kterým poskytuje
sociální službu, mohly uplatĖovat vlastní vĤli pĜi Ĝešení své
nepĜíznivé sociální situace;

ano

c) Poskytovatel má písemnČ zpracovány pracovní postupy zaruþující
Ĝádný prĤbČh poskytování sociální služby a podle nich postupuje;
d) Poskytovatel vytváĜí a uplatĖuje vnitĜní pravidla pro ochranu osob
pĜed pĜedsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo
dojít v dĤsledku poskytování sociální služby.

ano

ano

ne

2. Ochrana práv osob
Kritérium
a) Poskytovatel má písemnČ zpracována vnitĜní pravidla pro
pĜedcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním
sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a
svobod osob, a pro postup, pokud k porušení tČchto práv osob
dojde; podle tČchto pravidel poskytovatel postupuje;

Zásadní
ano

b) Poskytovatel má písemnČ zpracována vnitĜní pravidla, ve kterých
vymezuje situace, kdy by mohlo dojít ke stĜetu jeho zájmĤ se zájmy
osob, kterým poskytuje sociální službu, vþetnČ pravidel pro Ĝešení
tČchto situací; podle tČchto pravidel poskytovatel postupuje;

ano

c) Poskytovatel má písemnČ zpracována vnitĜní pravidla pro pĜijímání
darĤ; podle tČchto pravidel poskytovatel postupuje.

ne
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3. Jednání se zájemcem o sociální službu
Kritérium
a) Poskytovatel má písemnČ zpracována vnitĜní pravidla, podle kterých
informuje zájemce o sociální službu srozumitelným zpĤsobem o
možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle
tČchto pravidel poskytovatel postupuje;

Zásadní
ano

b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho
požadavky, oþekávání a osobní cíle, které by vzhledem k
jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat
prostĜednictvím sociální služby;

ano

c) Poskytovatel má písemnČ zpracována vnitĜní pravidla pro postup pĜi
odmítnutí zájemce o sociální službu z dĤvodĤ stanovených
zákonem; podle tČchto pravidel poskytovatel postupuje.

ne

4. Smlouva o poskytování sociální služby
Kritérium
a) Poskytovatel má písemnČ zpracována vnitĜní pravidla pro uzavírání
smlouvy o poskytování sociální služby s ohledem na druh
poskytované sociální služby a okruh osob, kterým je urþena; podle
tČchto pravidel poskytovatel postupuje;

Zásadní
ano

b) Poskytovatel pĜi uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby
postupuje tak, aby osoba rozumČla obsahu a úþelu smlouvy;

ne

c) Poskytovatel sjednává s osobou rozsah a prĤbČh poskytování
sociální služby s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech,
schopnostech a pĜání osoby;

ne

5. Individuální plánování prĤbČhu sociální služby
Kritérium
a) Poskytovatel má písemnČ zpracována vnitĜní pravidla podle druhu a
poslání sociální služby, kterými se Ĝídí plánování a zpĤsob
pĜehodnocování procesu poskytování služby; podle tČchto pravidel
poskytovatel postupuje;

Zásadní
ano

b) Poskytovatel plánuje spoleþnČ s osobou prĤbČh poskytování
sociální služby s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby;

ano

c) Poskytovatel spoleþnČ s osobou prĤbČžnČ hodnotí, zda jsou

ano
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naplĖovány její osobní cíle;
d) Poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou
osobu urþeného zamČstnance;

ano

e) Poskytovatel vytváĜí a uplatĖuje systém získávání a pĜedávání
potĜebných informací mezi zamČstnanci o prĤbČhu poskytování
sociální služby jednotlivým osobám;

ne

PlnČní kritérií uvedených v písmenech d) a e) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou
osobou a nemá zamČstnance.
6. Dokumentace o poskytování sociální služby
Kritérium
a) Poskytovatel má písemnČ zpracována vnitĜní pravidla pro
zpracování, vedení a evidenci dokumentace o osobách, kterým je
sociální služba poskytována, vþetnČ pravidel pro nahlížení do
dokumentace; podle tČchto pravidel poskytovatel postupuje;

Zásadní
ano

b) Poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých osob
v pĜípadech, kdy to vyžaduje charakter sociální služby nebo na
žádost osoby;

ne

c) Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování dokumentace o
osobČ po ukonþení poskytování sociální služby.

ne

7. Stížnosti na kvalitu nebo zpĤsob poskytování sociální služby
Kritérium
a) Poskytovatel má písemnČ zpracována vnitĜní pravidla pro podávání
a vyĜizování stížností osob na kvalitu nebo zpĤsob poskytování
sociální služby, a to ve formČ srozumitelné osobám; podle tČchto
pravidel poskytovatel postupuje;

Zásadní
ano

b) Poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou
formou stížnost podat, na koho je možno se obracet, kdo bude
stížnost vyĜizovat a jakým zpĤsobem a o možnosti zvolit si zástupce
pro podání a vyĜizování stížnosti; s tČmito postupy jsou rovnČž
prokazatelnČ seznámeni zamČstnanci poskytovatele;

ano

c)

ne

Poskytovatel stížnosti eviduje a vyĜizuje je písemnČ v pĜimČĜené
lhĤtČ;

ne
d)

Poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit se v pĜípadČ
nespokojenosti s vyĜízením stížnosti na nadĜízený orgán
poskytovatele nebo na instituci sledující dodržování lidských práv
s podnČtem na prošetĜení postupu pĜi vyĜizování stížnosti.
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8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
Kritérium
a) Poskytovatel nenahrazuje bČžnČ dostupné veĜejné služby a vytváĜí
pĜíležitosti, aby osoba mohla takové služby využívat;
b) Poskytovatel spolupracuje s právnickými a fyzickými osobami,
které osoba oznaþí, v zájmu dosahování jejích osobních cílĤ;

Zásadní
ano

c) Poskytovatel zprostĜedkovává osobČ služby jiných fyzických a
právnických osob podle jejích individuálnČ urþených potĜeb;

ne

d) Poskytovatel podporuje osoby v kontaktech a vztazích s pĜirozeným
sociálním prostĜedím.

ne

ne

9. Personální a organizaþní zajištČní sociální služby
Kritérium
a) Poskytovatel má písemnČ stanovenu strukturu a poþet pracovních
míst, pracovní profily, kvalifikaþní požadavky a osobnostní
pĜedpoklady zamČstnancĤ; organizaþní struktura a poþty
zamČstnancĤ jsou pĜimČĜené druhu poskytované sociální služby, její
kapacitČ a poþtu a potĜebám osob, kterým je poskytována;

Zásadní
ano

b) Poskytovatel má písemnČ zpracovánu vnitĜní organizaþní strukturu,
ve které jsou stanovena oprávnČní a povinnosti jednotlivých
zamČstnancĤ;

ne

c) Poskytovatel má písemnČ zpracována vnitĜní pravidla pro pĜijímání
a zaškolování nových zamČstnancĤ a fyzických osob, které nejsou
v pracovnČ právním vztahu s poskytovatelem;

ne

d) Poskytovatel, pro kterého vykonávají þinnost fyzické osoby, které
nejsou s poskytovatelem v pracovnČ právním vztahu, má písemnČ
zpracována vnitĜní pravidla pro pĤsobení tČchto osob pĜi
poskytování sociální služby; podle tČchto pravidel poskytovatel
postupuje.

ne

PlnČní kritérií uvedených v písmenech a) až d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou
osobou a nemá zamČstnance.
10. Profesní rozvoj zamČstnancĤ
Kritérium
a) Poskytovatel má písemnČ zpracován postup pro pravidelné
hodnocení zamČstnancĤ, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a
naplĖování osobních profesních cílĤ a potĜeby další odborné
kvalifikace;

Zásadní
ne

b) Poskytovatel má písemnČ zpracován program dalšího vzdČlávání

ne
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zamČstnancĤ;
c) Poskytovatel má písemnČ zpracován systém výmČny informací mezi
zamČstnanci o poskytované sociální službČ;

ne

d) Poskytovatel má písemnČ zpracován systém finanþního a morálního
oceĖování zamČstnancĤ;

ne

e) Poskytovatel zajišĢuje pro zamČstnance podporu nezávislého
kvalifikovaného odborníka.

ne

PlnČní kritérií uvedených v písmenech c) a d) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou
osobou a nemá zamČstnance; kritéria uvedená v písmenech a) a b) se na tohoto poskytovatele
vztahují pĜimČĜenČ.
11. Místní a þasová dostupnost poskytované sociální služby
Kritérium
Poskytovatel urþuje místo a dobu poskytování sociální služby podle
druhu sociální služby, okruhu osob, kterým je poskytována, a podle
jejich potĜeb.

Zásadní
ne

12. Informovanost o poskytované sociální službČ
Kritérium
Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované sociální
službČ, a to ve formČ srozumitelné okruhu osob, kterým je služba
urþena.

Zásadní
ne

13. ProstĜedí a podmínky
Kritérium
a) Poskytovatel zajišĢuje materiální, technické a hygienické podmínky
pĜimČĜené druhu poskytované sociální služby a její kapacitČ, okruhu
osob a individuálnČ urþeným potĜebám osob;

Zásadní
ne

b) Poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní sociální služby
v takovém prostĜedí, které je dĤstojné a odpovídá okruhu osob a
jejich individuálnČ urþeným potĜebám.

ne

PlnČní kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který neposkytuje
sociální služby v zaĜízení sociálních služeb.
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14. Nouzové a havarijní situace
Kritérium
a) Poskytovatel má písemnČ definovány nouzové a havarijní situace,
které mohou nastat v souvislosti s poskytováním sociální služby, a
postup pĜi jejich Ĝešení;

Zásadní
ne

b) Poskytovatel prokazatelnČ seznámí zamČstnance a osoby, kterým
poskytuje sociální službu, s postupem pĜi nouzových a havarijních
situacích a vytváĜí podmínky, aby zamČstnanci a osoby byli schopni
stanovené postupy použít;

ne

c) Poskytovatel vede dokumentaci o prĤbČhu a Ĝešení nouzových a
havarijních situací.

ne

PlnČní kritéria uvedeného v písmenu b) se nehodnotí u poskytovatele, který je fyzickou
osobou a nemá zamČstnance.
15. Zvyšování kvality sociální služby
Kritérium
a) Poskytovatel prĤbČžnČ kontroluje a hodnotí, zda je zpĤsob
poskytovaní sociální služby v souladu s definovaným posláním, cíly
a zásadami sociální služby a osobními cíly jednotlivých osob;

Zásadní
ne

b) Poskytovatel má písemnČ zpracována vnitĜní pravidla pro zjišĢování
spokojenosti osob se zpĤsobem poskytování sociální služby;

ne

c) Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby
také zamČstnance a další zainteresované fyzické a právnické osoby;

ne

d) Poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo zpĤsob poskytování
sociální služby jako podnČt pro rozvoj a zvyšování kvality sociální
služby.

ne
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PrÏõÂloha cÏ. 3 k vyhlaÂsÏce cÏ. 505/2006 Sb.

Vzor zvláštního oprávnČní zamČstnance obce, kterým se prokazuje pĜi provádČní
sociálního šetĜení a kontroly využívání pĜíspČvku na péþi
pĜední strana
šíĜka 98 mm

OZNAýENÍ OBECNÍHO ÚěADU
IDENTIFIKAýNÍ PRģKAZ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA
..............................................................................................................................
…………………….…………………………………
pĜíjmení, jméno, popĜípadČ jména

výška 68 mm

foto 35x45 mm

…………………….…………………………………
evidenþní þíslo prĤkazu
…………………….…………………………………
platný od
…………………….…………………………………
vlastnoruþní podpis držitele prĤkazu

razítko a podpis

zadní strana

Pouþení:
Tento prĤkaz je zvláštním oprávnČním ve smyslu ustanovení
§ 29 odst. 3 zákona þ. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které
opravĖuje zamČstnance obce zaĜazeného do obecního úĜadu obce
s rozšíĜenou pĤsobností vstupovat na základČ souhlasu osoby do obydlí,
v nČmž osoba žije, za úþelem provedení sociálního šetĜení a kontroly
využívání pĜíspČvku na péþi .

V pĜípadČ pochybností o pravosti tohoto prĤkazu kontaktujte
prosím pro ovČĜení
tel. 000 000 000 nebo 000.
Tento prĤkaz je vlastnictvím ……………... V pĜípadČ nálezu jej
prosím vraĢte na adresu
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506
Â SÏ KA
VY HLA
ze dne 15. listopadu 2006,
kterou se meÏnõÂ vyhlaÂsÏka Ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ CÏeskeÂ republiky cÏ. 182/1991 Sb.,
kterou se provaÂdõÂ zaÂkon o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ a zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
o puÊsobnosti orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky v sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ,
ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ
Ministerstvo praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ stanovõÂ podle
§ 58 zaÂkona cÏ. 114/1988 Sb., o puÊsobnosti orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky v sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 144/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 582/1991 Sb., zaÂkona cÏ. 118/
/1995 Sb., zaÂkona cÏ. 91/1998 Sb., zaÂkona cÏ. 360/1999
Sb. a zaÂkona cÏ. 109/2006 Sb., a podle § 127 odst. 1
zaÂkona cÏ. 582/1991 Sb., o organizaci a provaÂdeÏnõÂ sociaÂlnõÂho zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 590/1992 Sb.
a zaÂkona cÏ. 189/2006 Sb.:
CÏl. I
VyhlaÂsÏka Ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ CÏeskeÂ republiky cÏ. 182/1991 Sb., kterou se provaÂdõÂ zaÂkon
o sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ a zaÂkon CÏeskeÂ naÂrodnõÂ rady
o puÊsobnosti orgaÂnuÊ CÏeskeÂ republiky v sociaÂlnõÂm zabezpecÏenõÂ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 482/1991 Sb., zaÂkona
cÏ. 582/1991 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 28/1993 Sb., vyhlaÂsÏky
Â stavnõÂho soudu uverÏejneÏneÂho
cÏ. 137/1994 Sb., naÂlezu U
pod cÏ. 72/1995 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 206/1995 Sb., vyhlaÂsÏky
cÏ. 264/1996 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 138/1997 Sb., vyhlaÂsÏky
Â stavnõÂho soudu uverÏejneÏneÂho
cÏ. 139/1998 Sb., naÂlezu U
pod cÏ. 312/1998 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 320/1999 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 73/2000 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 72/2001 Sb., vyhlaÂsÏky
cÏ. 552/2002 Sb., vyhlaÂsÏky cÏ. 365/2004 Sb. a vyhlaÂsÏky
cÏ. 506/2005 Sb., se meÏnõÂ takto:
1. § 1 a 2 se zrusÏujõÂ.
2. V § 3 odst. 3 se cÏaÂrka za slovem ¹slozÏenõÂª nahrazuje slovem ¹aª a slova ¹a seznamuje posuzovaneÂho obcÏana s vyÂsledkem posouzenõÂ, vcÏetneÏ poucÏenõÂ
o mozÏnostech dalsÏõÂho postupuª se zrusÏujõÂ.
3. V § 3 se odstavce 5 azÏ 8 zrusÏujõÂ.
4. § 4 se zrusÏuje.
5. V nadpisu cÏaÂsti trÏetõÂ se slova ¹a sluzÏebª zrusÏujõÂ.
6. § 9 azÏ 11 se zrusÏujõÂ.
7. V § 12 se nadpis a odstavce 1 a 3 zrusÏujõÂ a zaÂrovenÏ se zrusÏuje oznacÏenõÂ odstavce 2.
8. Nadpis nad § 20 se zrusÏuje.
9. § 20 a 21 se zrusÏujõÂ.
10. Nadpis nad § 23 se zrusÏuje.
11. § 23 vcÏetneÏ nadpisu se zrusÏuje.

12. Nadpis nad § 26 se zrusÏuje.
13. § 26 azÏ 28 vcÏetneÏ nadpisuÊ a poznaÂmek pod
cÏarou cÏ. 4 azÏ 6 se zrusÏujõÂ.
14. V cÏaÂsti trÏetõÂ v nadpisu dõÂlu druheÂho se slova
¹a stareÂ obcÏanyª zrusÏujõÂ.
15. V nadpisu nad § 32 se slova ¹a veÏcneÂª zrusÏujõÂ.
16. § 32 se zrusÏuje.
17. V § 35 odst. 7 põÂsm. c) se slova ¹vyplacenõÂ
prÏõÂspeÏvkuª nahrazujõÂ slovy ¹zakoupenõÂ motoroveÂho
vozidlaª.
18. § 38 azÏ 41, 43 a 48 vcÏetneÏ nadpisuÊ se zrusÏujõÂ.
19. Nadpis nad § 49 se zrusÏuje.
20. § 49 vcÏetneÏ nadpisu se zrusÏuje.
21. V cÏaÂsti trÏetõÂ se dõÂly trÏetõÂ a cÏtvrtyÂ vcÏetneÏ nadpisuÊ zrusÏujõÂ.
22. V cÏaÂsti trÏetõÂ v nadpisu dõÂlu paÂteÂho se slova
¹a pecÏovatelskeÂ sluzÏbyª zrusÏujõÂ.
23. V § 57 odstavec 1 znõÂ:
¹(1) TeÏzÏce zdravotneÏ postizÏeneÂmu obcÏanu, jemuzÏ
byl prÏiznaÂn podle § 35 prÏõÂspeÏvek na zakoupenõÂ motoroveÂho vozidla, lze poskytnout bezuÂrocÏnou puÊjcÏku na
zakoupenõÂ motoroveÂho vozidla azÏ do vyÂsÏe 40 000 KcÏ
za podmõÂnky, zÏe se zavaÂzÏe splatit puÊjcÏku nejpozdeÏji do
5 let od jejõÂho poskytnutõÂ.ª.
24. V § 58 se odstavce 1 a 2 zrusÏujõÂ a zaÂrovenÏ se
zrusÏuje oznacÏenõÂ odstavce 3.
25. Nadpis nad § 59 se zrusÏuje.
26. § 59 a 60 vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmky pod
cÏarou cÏ. 19 se zrusÏujõÂ.
27. CÏaÂst cÏtvrtaÂ se vcÏetneÏ nadpisu a poznaÂmek pod
cÏarou cÏ. 13, 13a, 13b a 15 azÏ 18 zrusÏuje.
28. PrÏõÂloha cÏ. 1 se zrusÏuje.
29. V prÏõÂloze cÏ. 2 bodeÏ 2. põÂsm. c) se slovo
¹oporneÂª nahrazuje slovem ¹opeÏrneÂª.
30. V prÏõÂloze cÏ. 2 bodeÏ 2. põÂsm. k) se slova ¹rovneÂ
neboª zrusÏujõÂ.
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31. V prÏõÂloze cÏ. 2 bodeÏ 3. põÂsm. d) se slova ¹s odkaÂzanostõÂ na vozõÂk pro invalidyª zrusÏujõÂ.

mocneÏ rozhodnuto, se posoudõÂ a rozhodne se o nich
podle dosavadnõÂch praÂvnõÂch prÏedpisuÊ.

32. V prÏõÂloze cÏ. 5 põÂsm. g) se slovo ¹provaÂzaneÂª
nahrazuje slovem ¹provaÂzeneÂª.

2. PraÂva a zaÂvazky vyplyÂvajõÂcõÂ ze smlouvy o bezuÂrocÏneÂ puÊjcÏce podle § 57 odst. 2 vyhlaÂsÏky cÏ. 182/1991
Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti teÂto
vyhlaÂsÏky, zuÊstaÂvajõÂ nedotcÏeny i po dni nabytõÂ uÂcÏinnosti
teÂto vyhlaÂsÏky.

33. PrÏõÂloha cÏ. 7 se zrusÏuje.
CÏl. II
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
1. ZÏaÂdosti o daÂvky sociaÂlnõÂ peÂcÏe podle § 23, 26 azÏ
28, 32, 38 azÏ 41, 43 a 48 a o bezuÂrocÏneÂ puÊjcÏky podle
§ 57 a 58 vyhlaÂsÏky cÏ. 182/1991 Sb., ve zneÏnõÂ uÂcÏinneÂm
do dne nabytõÂ uÂcÏinnosti teÂto vyhlaÂsÏky, o nichzÏ nebylo
prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti teÂto vyhlaÂsÏky pravo-

CÏl. III
UÂcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. ledna
2007.

Ministr:
RNDr. NecÏas v. r.
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