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Částka 197 Rozeslána dne 23. prosince 2022 Cena Kč 53,–
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436

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2022

o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

Vláda nařizuje podle § 9 odst. 1 zákona č. 110/
/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve
znění zákona č. 261/2007 Sb.:

§ 1

Částka životního minima jednotlivce činí mě-
síčně 4 860 Kč.

§ 2

(1) Částka životního minima osoby, která
je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně
4 470 Kč.

(2) Částka životního minima osoby, která je
posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí
měsíčně

a) 4 040 Kč u osoby od 15 let věku, která není
nezaopatřeným dítětem,

b) 3 490 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do
26 let věku,

c) 3 050 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let
věku,

d) 2 480 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.

§ 3

Částka existenčního minima osoby činí měsíč-
ně 3 130 Kč.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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437

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2022

o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 6 odst. 1 zákona č. 247/
/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině, ve znění zákona č. 329/2021 Sb.:

§ 1

Maximální výše úhrady nákladů

Maximální výše úhrady nákladů rodičem za

službu péče o dítě v dětské skupině za kalendářní
měsíc činí 4 720 Kč.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2022

o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 58b odst. 1 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
znění zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 363/2021
Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc

Výše státního příspěvku pro zřizovatele zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g
odst. 3 písm. a) zákona činí za každé dítě 39 600 Kč
za kalendářní měsíc.

§ 2

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče

Výše státního příspěvku na výkon pěstounské
péče podle § 47d odst. 2 písm. a) zákona činí
59 400 Kč za kalendářní rok.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2022,

kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost
na období druhého pololetí roku 2022

Vláda nařizuje podle § 8 odst. 6 a 8 zákona
č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti
a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbro-
jeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným
invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona
č. 175/2022 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro
solidární domácnost na období druhého pololetí
roku 2022, se mění takto:

1. Na konci názvu nařízení vlády se doplňují
slova „a prvního čtvrtletí roku 2023“.

2. V § 1 odst. 1 se slova „až prosinec“ zrušují
a za číslo „2022“ se doplňují slova „až březen 2023“.

Čl. II
Účinnost

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. led-
na 2023.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím
dne 31. března 2023.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.

Sbírka zákonů č. 439 / 2022Částka 197 Strana 5213



440

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2022,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví po-
dle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb. a zákona č. 254/2014 Sb., k provedení
§ 73 odst. 3, § 74 odst. 3 a § 75 odst. 1 tohoto zá-
kona:

Čl. I

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách,
ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/
/2007 Sb., vyhlášky č. 239/2009 Sb., vyhlášky č. 162/
/2010 Sb., vyhlášky č. 391/2011 Sb., vyhlášky č. 389/
/2013 Sb., vyhlášky č. 218/2016 Sb., vyhlášky č. 387/
/2017 Sb. a vyhlášky č. 34/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 2 zní:

„(2) Maximální výše úhrady za poskytování
osobní asistence podle skutečně spotřebovaného
času nezbytného k zajištění úkonů činí

a) 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin
měsíčně,

b) 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě po-
skytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;

netrvá-li poskytování služby, včetně času nezbyt-
ného k zajištění úkonů, celou hodinu, výše úhrady
se poměrně krátí.“.

2. V § 6 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) podle skutečně spotřebovaného času nezbyt-
ného k zajištění úkonů uvedených v odstavci 1
písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4 a písm. d)
bodech 1 až 5 a písm. e)

1. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 ho-
din měsíčně,

2. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin
měsíčně;

netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času
nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí,“.

3. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 10 odst. 2
písm. b) bodě 1, § 11 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 12
odst. 2 písm. b) bodě 1, § 13 odst. 2 písm. b) bodě 1,
§ 14 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 15 odst. 2 písm. b)
bodě 1, § 16 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 17 odst. 2
písm. a) bodě 1, § 18 odst. 2 písm. b) bodě 1, § 22
odst. 2 písm. a) bodě 1, § 29 odst. 2 písm. b) bodě 1,
§ 32 odst. 2 bodě 1, § 33 odst. 2 písm. a) bodě 1
a v § 35 odst. 2 písm. b) bodě 1 se částka „205 Kč“
nahrazuje částkou „235 Kč“.

4. V § 6 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 10 odst. 2
písm. b) bodě 2, § 11 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 12
odst. 2 písm. b) bodě 2, § 13 odst. 2 písm. b) bodě 2,
§ 14 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 15 odst. 2 písm. b)
bodě 2, § 16 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 17 odst. 2
písm. a) bodě 2, § 18 odst. 2 písm. b) bodě 2, § 22
odst. 2 písm. a) bodě 2, § 29 odst. 2 písm. b) bodě 2,
§ 32 odst. 2 bodě 2, § 33 odst. 2 písm. a) bodě 2
a v § 35 odst. 2 písm. b) bodě 2 se částka „95 Kč“
nahrazuje částkou „105 Kč“.

5. V § 6 odst. 2 písm. c) se částka „40 Kč“ na-
hrazuje částkou „50 Kč“.

6. V § 6 odst. 2 písm. d) se částka „140 Kč“
nahrazuje částkou „160 Kč“.

7. V § 6 odst. 2 písm. e) se částka „80 Kč“ na-
hrazuje částkou „90 Kč“.

8. V § 8 odstavec 2 zní:

„(2) Maximální výše úhrady za poskytování
průvodcovských a předčitatelských služeb podle
skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění
úkonů činí

a) 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě po-
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skytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin mě-
síčně,

b) 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě po-
skytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;

netrvá-li poskytování služby, včetně času nezbyt-
ného k zajištění úkonů, celou hodinu, výše úhrady
se poměrně krátí.“.

9. V § 9 odstavec 2 zní:

„(2) Maximální výše úhrady za poskytování
podpory samostatného bydlení podle skutečně spo-
třebovaného času nezbytného k zajištění úkonů činí

a) 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 hodin
měsíčně,

b) 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě po-
skytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin měsíčně;

netrvá-li poskytování služby, včetně času nezbyt-
ného k zajištění úkonů, celou hodinu, výše úhrady
se poměrně krátí.“.

10. V § 10 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) podle skutečně spotřebovaného času nezbyt-
ného k zajištění úkonů uvedených v odstavci 1
písm. a), b), písm. c) bodě 2, písm. e) až h)

1. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 ho-
din měsíčně,

2. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin
měsíčně;

netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času
nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí,“.

11. V § 10 odst. 2 písm. c), § 13 odst. 2
písm. a), § 14 odst. 2 písm. a), § 15 odst. 2 písm. a),
§ 16 odst. 2 písm. a), § 17 odst. 2 písm. b), § 18
odst. 2 písm. a) a v § 35 odst. 2 písm. a) se částka
„250 Kč“ nahrazuje částkou „280 Kč“.

12. V § 11 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) podle skutečně spotřebovaného času nezbyt-
ného k zajištění úkonů uvedených v odstavci 1
písm. a), písm. b) bodě 2 a písm. c) až f)

1. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 ho-
din měsíčně,

2. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin
měsíčně;

netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času
nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí,“.

13. V § 12 odst. 2 písmeno a) zní:

„a) podle skutečně spotřebovaného času nezbyt-
ného k zajištění úkonů uvedených v odstavci 1
písm. a), b) a d) až g)

1. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 ho-
din měsíčně,

2. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin
měsíčně;

netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času
nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí,“.

14. V § 17 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) podle skutečně spotřebovaného času nezbyt-
ného k zajištění úkonů uvedených v odstavci 1
písm. c) až h)

1. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 ho-
din měsíčně,

2. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin
měsíčně;

netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času
nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.“.

15. V § 22 odst. 2 písm. b) bodě 1 a v § 23
odst. 2 se částka „150 Kč“ nahrazuje částkou
„170 Kč“.

16. V § 22 odst. 2 písm. b) bodě 2 se část-
ka „120 Kč“ nahrazuje částkou „140 Kč“ a částka
„80 Kč“ se nahrazuje částkou „90 Kč“.

17. V § 29 odst. 2 písm. a) a v § 33 odst. 2
písm. b) se částka „220 Kč“ nahrazuje částkou
„240 Kč“.

18. V § 35 odst. 2 písmeno c) zní:

„c) podle skutečně spotřebovaného času nezbyt-
ného k zajištění úkonů uvedených v odstavci 1
písm. g)
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1. 155 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu nepřevyšujícím 80 ho-
din měsíčně,

2. 135 Kč za hodinu, pokud se služba osobě
poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin
měsíčně;

netrvá-li poskytování těchto úkonů, včetně času

nezbytného k jejich zajištění, celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2023.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.
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