
 
239/2009 Sb. 

 
VYHLÁŠKA 

ze dne 23. července 2009, 
 

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 podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 206/2009 Sb.: 
 

Čl. I 
 

 Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb. a vyhlášky č. 340/2007 Sb., se mění takto: 
 
 1. V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které 
zní: 
 
„c) 100 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony 
uvedené v odstavci 1 písm. c), e) a g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k 
jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.“. 
  
 2. V nadpisu části šesté se na konci doplňují slova „A ZAMĚSTNANCE KRAJE“. 
 
 3. V § 39 se za slova „příspěvku na péči,“ vkládají slova „a vzor zvláštního oprávnění 
zaměstnance kraje, kterým se prokazuje při provádění sociálního šetření pro účely odvolacího 
řízení,“. 
 
 4. V příloze č. 1 bodě I písm. a) se za slova „dohledu při úkonu;“ doplňují slova „u osob 
do 18 let věku se hodnotí, zda z důvodu zdravotního postižení potřebují při úkonu mimořádnou 
pomoc, a to i u osob do 5 let věku, kdy se jinak nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při tomto 
úkonu;“. 
 
 5. V příloze č. 1 bodě I písm. q) a r) se za slova „dohledu při úkonu;“ doplňují slova „u 
osob do 18 let věku se hodnotí, zda z důvodu zdravotního postižení potřebují při úkonu mimořádnou 
pomoc, a to i u osob do 7 let věku, kdy se jinak nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu při tomto 
úkonu;“. 
 
 6. V příloze č. 2 bodě 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; podle tohoto 
poslání, cílů a zásad poskytovatel postupuje“. 
 
 7. Příloha č. 3 zní: 
 

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. 
 

-------------------------------- 
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI. 
  
 8. Příloha č. 4 zní: 
 

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 505/2006 Sb. 
 

-------------------------------- 
*) Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách stejnopisu ASPI. 
  

Čl. II 
 

Účinnost 
  

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2009. 
 

Ministr: 
JUDr. Šimerka v. r. 


