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Veřejný opatrovník -

úhrady za poskytování 

sociální služby
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Právní předpisy pro veřejného 

opatrovníka k problematice úhrad za 

poskytované sociální služby

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

znění pozdějších předpisů,

• vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o soc. službách,

• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů.
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Veřejný opatrovník a úhrada za 

poskytované sociální služby 

• Sociální služby jsou poskytovány na základě 

smluvního vztahu dle § 91 z.č.108/2006 Sb., o 

sociálních službách, v platném znění.

• Uzavření smluvního vztahu, včetně dojednání 

rozsahu a podmínek poskytování soc. služby 

(poradenství, služby péče, služby prevence). 

• U některých druhů sociálních služeb písemná 

smlouva na návrh jedné ze dvou smluvních stran.
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Úhrada za poskytované 

sociální služby opatrovanci 

Jedná se o dvojstranný smluvní vztah, tedy 

poskytovatele soc. služby a uživatele soc. služby.

Veřejný opatrovník není přistupitelem a není osobou, 

které jsou služby poskytovány.

Poskytovatel soc. služby může odmítnout uzavřít 

smlouvu o poskytování služby pouze v  

případech, které zákon o soc. službách uvádí. 
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Náležitosti smlouvy §91 z.č. 

108/2006 Sb., o sociálních 

službách

• Označení smluvních stran,

• druh sociální služby, místo a čas poskytování soc. 

služby,

• rozsah poskytování soc. služby,

• výši úhrady za sociální službu sjednanou v rámci 

výše úhrady stanovené v §73 až 77, způsob jejího 

placení, včetně způsobu vyúčtování.
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Náležitosti smlouvy §91 z.č. 

108/2006 Sb. o sociálních 

službách

• Ujednání o dodržování vnitřních pravidel 

stanovených poskytovatelem pro poskytování 

sociálních služeb,

• výpovědní důvody a výpovědní lhůty,

• doba platnosti smlouvy.

Smlouva je dohodou dvou smluvních stran.
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Smlouva o spoluúčasti nákladů 

dle § 71 z.č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách 

• Možnost poskytovatele soc. služby dohodnout se 

na spoluúčasti na úhradě nákladů za soc. službu 

s jinou fyzickou nebo právnickou osobou, pokud 

opatrovanec nemá dostatečný vlastní příjem na 

úhradu nákladů.

• Je možné hradit spoluúčast z dalších úspor 

opatrovance ??

• Co je příjem opatrovance pro účely úhrady, stanoví 

zákon o životním a existenčním minimu.
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Dodatky k již uzavřeným 

písemným smlouvám o 

poskytování soc. služby

• Smlouva byla v minulosti již uzavřená, jsou 

poskytovány soc. služby, stanoveny již úhrady, 

způsob placení i vyúčtování. Možnost změn 

písemným dodatkem k již uzavřené smlouvě.

• Rozhodnutí soudu - obec je veřejný opatrovník, 

povinnost oznámení poskytovateli služby a případné 

dohodnutí jiných podmínek ve smlouvě.

• Doporučujeme seznámit se s obsahem dříve 

uzavřené smlouvy a konzultovat v případě 

pochybností, zejména u úhrad a vyúčtování za 

poskytované služby.
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Maximální výše úhrad za 

základní činnosti smluvně 

zajištěné sociální služby.

• Regulační mechanismy státu v oblasti úhrad za 

poskytování sociálních služeb. Ochrana uživatele 

služby.

• Maximální výše úhrad za poskytování sociálních 

služeb je stanovená vyhláškou č. 505/2006 Sb. 

Vyžadovat přehledné vyúčtování od poskytovatele.

• Fakultativní činnosti, tedy činnosti, které veřejný 

opatrovník navíc dohodne s registrovaným 

poskytovatelem soc. služby.

• Rozsah a četnost fakultativních činností, úhrada zde  

není regulována, způsob a forma vyúčtování?
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Role veřejného opatrovníka  a 

registrovaný poskytovatel soc. 

služby

• Registrovaný poskytovatel sociální služby 

nezastupuje opatrovance, nehospodaří a 

nespravuje finanční prostředky opatrovance. 

• Registrovaný poskytovatel soc. služby jedná dle 

požadavku veřejného opatrovníka a poskytuje 

rozsah služeb a činností dle uzavřeného smluvního 

vztahu.

• Konkrétní rozsah zastupování veřejným 

opatrovníkem a povinnosti veřejného 

opatrovníka jsou uvedeny v Rozsudku soudu, 

dále i v Listině opatrovníka.
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Nová publikace Ministerstva 

vnitra pro veřejné opatrovníky

• Dostupné ke stažení na internetových stránkách 

MV ČR

https://www.mvcr.cz/clanek/verejna-sprava-publikace.aspx

• Publikace „Praktický průvodce a rádce úředníka“, 

včetně některých vzorů právních podání.
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Děkuji za pozornost.
Mgr. Kocmanová Helena 

tel. 386 720 623
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