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Lidé využívající pobytových a terénních sociálních služeb, například 
domovů pro seniory a hendikepované, ale i dovoz jídla či nákupu, si od 
ledna za jejich pomoc připlatí. Důvodem je současný vysoký růst cen, 
který jim výrazně zvyšuje náklady. 

Navrhuje to ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v novele vyhlášky o sociálních 

službách. Například maximální úhrady za osobní asistenci a pečovatelskou službu se podle ní 

mají zvýšit ze 135 na 155 korun na hodinu. Zajištění celodenní stravy, tedy tří jídel denně, 

stoupne z 205 na 225 korun, cena oběda z 95 na 105 Kč. 

Dále úřad navrhuje u pečovatelské služby navýšení sazby za dovoz nebo donášku jídla ze 40 na 

50 korun, za vyprání a vyžehlení kilogramu prádla z 80 na 90 korun a za nákup jídla, ošacení 

nebo vybavení domácnosti ze 40 na 160 korun. 

Potíže s cenami energií i potravin 

Poskytnutí ubytování včetně souvisejících služeb, jako je úklid, se má podle návrhu zvýšit 

z 250 na 270 korun za den. Ve všech případech se jedná o maximální ceny, jednotlivé sociální 

služby si tedy mohou stanovit i nižší. 

Ministerstvo to odůvodňuje vysokou inflací, která se promítá do provozních výdajů sociálních 

služeb. 

„Jen pro ilustraci, v roce 2019 činily celkové náklady sektoru sociálních služeb 49 miliard 

korun, v roce 2021 stouply na 61 miliard, což je nárůst téměř o čtvrtinu, přičemž 

předpokládáme, že letos celkové náklady sektoru sociálních služeb překročí částku 80 miliard 

Kč,“ uvedlo. 

Na prudký růst výdajů poukazuje i Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, která ke 

zvýšení cen vyzývala. 

„V některých zařízeních nestačí pokrývat rostoucí ceny za energie, a to i přesto, že letos na ně 

byla poskytnuta zhruba jedna miliarda korun navíc,“ řekl prezident asociace Jiří Horecký. 
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„Velký problém je pak u potravin. Některá zařízení tak musela zvyšovat podíl bezmasých 

pokrmů. Jeden kolega udělal v létě analýzu, kde porovnával čtrnáct nejčastějších druhů 

potravin, a tam to navýšení nákladů propočetl na 54 procent,“ dodal. Návrh ministerstva musí 

ještě projít připomínkami. 

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-socialni-sluzby-maji-od-ledna-zdrazit-

40413200?utm_campaign=abtest203_personalizovany_layout_varB&utm_medium=z-

boxiku&utm_source=www.seznam.cz&fbclid=IwAR2voLJ6ga6fbpknnCL8VgavoIcnOielwm2

F-F1Dh8p7HDBUSCWNHQIhZFc  

 

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-socialni-sluzby-maji-od-ledna-zdrazit-40413200?utm_campaign=abtest203_personalizovany_layout_varB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz&fbclid=IwAR2voLJ6ga6fbpknnCL8VgavoIcnOielwm2F-F1Dh8p7HDBUSCWNHQIhZFc
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-socialni-sluzby-maji-od-ledna-zdrazit-40413200?utm_campaign=abtest203_personalizovany_layout_varB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz&fbclid=IwAR2voLJ6ga6fbpknnCL8VgavoIcnOielwm2F-F1Dh8p7HDBUSCWNHQIhZFc
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-socialni-sluzby-maji-od-ledna-zdrazit-40413200?utm_campaign=abtest203_personalizovany_layout_varB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz&fbclid=IwAR2voLJ6ga6fbpknnCL8VgavoIcnOielwm2F-F1Dh8p7HDBUSCWNHQIhZFc
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-socialni-sluzby-maji-od-ledna-zdrazit-40413200?utm_campaign=abtest203_personalizovany_layout_varB&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz&fbclid=IwAR2voLJ6ga6fbpknnCL8VgavoIcnOielwm2F-F1Dh8p7HDBUSCWNHQIhZFc

