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ZÁKON
ze dne  …… 2013,

kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  a 
další související zákony  

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V § 101 odst. 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č.  261/2007 
Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 364/2011 
Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se slova „31. 
prosince 2013“ nahrazují slovy „31. prosince 2015“.

ÚČINNOST
Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 



D ů v o d o v á  z p r á v a

O b e c n á  č á s t

Navrhovanou zásadní úpravou dojde k opravení nepřesností § 101a, a to především ve 
výpočtu směrného čísla, který svými kritérii lépe odpovídá skutečnému stavu 
reflektujícímu nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb. Prodloužením účinnosti 
§ 101 a posunem postupu podle § 101a pak bude umožněno vyhlásit dotační řízení na 
poskytování sociálních služeb v obvyklých termínech (srpen – září roku předcházejícímu 
roku, na který je žádost o dotaci podávána). Tyto termíny odpovídají nastavení systému 
vykazování v sociálních službách podle § 95 zákona o sociálních službách, a také tvorbě 
rozpočtů na úrovni státu i jednotlivých krajů. Navíc umožňují dostatečný časový horizont 
na podání žádostí o dotaci, jejich ohodnocení, zpracování, tvorbu návrhu částek dotací 
jednotlivým poskytovatelům na služby, které mají zaregistrovány, schválení těchto částek 
dotačními komisemi (zastupitelstvy) jednotlivých krajů a následné zpracování a 
podepsání smluv na částky dotací s jednotlivými poskytovateli.  

Předpokládané hospodářské a finanční dopady na veřejné rozpočty

Předpokládá se neutrální  finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
rozpočty krajů a obcí.

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České 
republiky
Navrhovaná úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky

Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž
je Česká republika vázána, její slučitelnosti s akty práva Evropské unie

Navrhovaná právní úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána, a neodporuje relevantním aktům práva Evropské unie, tzn. je s nimi 
slučitelná.

Z v l á š t n í  č á s t

K části prvé:

Jedná se o prodloužení platnosti ustanovení § 101 o poskytování dotací poskytovatelům 
sociálních služeb. Současně se navrhuje zrušit zmocnění k vydání prováděcího právního 
předpisu (nařízení vlády), které blíže stanoví bližší podmínky pro určení výše dotace, 
účelu dotace, členění dotace a způsobu poskytování dotace. Z hlediska realizace 
dotačního řízení podle § 101 není existence tohoto předpisu nezbytná.



V Praze, dne 17. 7. 2013

Lenka Kohoutová v. r. 

Jaroslava Wenigerová v. r. 

Miroslav Bernášek v. r. 

Jitka Chalánková v. r. 

Dagmar Navrátilová v. r. 



Platné znění částí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s vyznačením
navrhovaných změn

§ 101
(1) Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění poskytování sociálních služeb
poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.
(2) Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.
(3) Dotace ze státního rozpočtu podle odstavců 1 a 2 je poskytována prostřednictvím
rozpočtu kraje. Činnost krajů podle věty první je činností vykonávanou v přenesené
působnosti.
(4) Žádost o poskytnutí dotace na příslušné následující rozpočtové období předkládá
krajský úřad ministerstvu. Žádost obsahuje zejména
a) název kraje, jeho sídlo, identifikační číslo a číslo účtu,
b) zpracovaný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který obsahuje ekonomickou
analýzu v plánu identifikovaných potřeb a způsob jejich finančního zajištění,
c) výši požadavku na dotaci.
(5) Výše dotace v úhrnu za jednotlivé kraje se stanoví na základě
a) celkového ročního objemu finančních prostředků rozpočtovaných v závazném ukazateli
pro příslušný rozpočtový rok,
b) zpracovaného střednědobého plánu rozvoje služeb kraje,
c) počtu vyplácených příspěvků a jejich finančního objemu,
d) počtu poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, a jejich kapacit,
e) kapacit sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
(6) Krajské úřady se podílejí na finanční kontrole využití dotací poskytnutých podle

odstavců 1 až 5, vykonávané podle zvláštního právního předpisu36).
(7) Prováděcí právní předpis stanoví bližší podmínky pro stanovení výše dotace, účelu
dotace, členění dotace a způsobu poskytování dotace.
(8) Podle ustanovení odstavců 1 až 7 se postupuje do 31. prosince
2013 31. prosince 2015.


