
(platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017)

108/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. března 2006
o sociálních službách

ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.124/2008 Sb., zákona č.
129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb.,

zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,

zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 331/2012
Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb.,

zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č.
101/2014 Sb., zákona č. 254/2014 Sb., zákona č. 189/2016 Sb., zákona č. 56/2017 Sb.,.

zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 222183/2017 Sb.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 4
Okruh oprávněných osob

 
(1) Nárok na příspěvek na péči má při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně

a)  osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle zvláštního právního předpisu 2), jdeli o
státního občana České republiky,

b)  cizinec, který má na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu 3),
c)   cizinec, který  je držitelem povolení k  trvalému pobytu s přiznaným právním postavením dlouhodobě pobývajícího

rezidenta  v  Evropské  unii  na  území  jiného  členského  státu  Evropské  unie,  pokud  mu  bylo  vydáno  povolení  k
dlouhodobému pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 4),

d)    rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu a),  pokud mu  byla  vydána  pobytová  karta  rodinného  příslušníka
občana Evropské uniebylo vydáno povolení k přechodnému pobytu na území České republiky podle  zvláštního
právního předpisu 3),

e)  rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu b), pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území
České republiky podle zvláštního právního předpisu 3),

f)     cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého
výzkumu podle zvláštního právního předpisu 5),

g)  osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana formou doplňkové ochrany podle zvláštního právního předpisu 6),
h)    cizinec,  kterému  bylo  vydáno  povolení  k  dlouhodobému  pobytu  na  území  České  republiky  za  účelem  výkonu

zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu 7),
i)   cizinec bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní smlouva, která je

součástí právního řádu České republiky,

j)   osoba, které nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie 54), nebo osoba zaměstnaná, samostatně
výdělečně činná, osoba ponechávající si takové postavení a její rodinní příslušníci mající právo na rovné zacházení
podle předpisu Evropské unie 63),

k)  cizinec, kterému byla vydána zaměstnanecká karta podle zvláštního právního předpisu 59),
l)     cizinec, který  je zaměstnán nebo  již byl zaměstnán na území České  republiky alespoň po dobu 6 měsíců a  je v

evidenci  uchazečů  o  zaměstnání  60),  pokud mu  bylo  vydáno  povolení  k  dlouhodobému  pobytu  na  území České
republiky podle zvláštního právního předpisu 61),

m) rodinný příslušník 62) osob uvedených v písmenech f), h), k) a l), pokud mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému
pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 61),

n)  cizinec, kterému bylo vydáno krátkodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání 65) nebo vízum k pobytu nad 90
dnů za účelem sezónního zaměstnání 66),



o)    cizinec,  kterému byla  vydána karta  vnitropodnikově převedeného zaměstnance 67)  nebo  karta  vnitropodnikově
převedeného zaměstnance jiného členského státu Evropské unie 68), a je převeden do obchodní korporace nebo
odštěpného závodu se sídlem na území České republiky,

p)    rodinný  příslušník  osoby  uvedené  v  písmenu o),  pokud mu bylo  vydáno povolení  k  dlouhodobému pobytu  na
území České republiky podle zvláštního právního předpisu 62),

a to, pokud má bydliště na území České republiky, s výjimkou osob uvedených v písmenechpísmenu j), n) a o); co se
rozumí bydlištěm, stanoví zákon o pomoci v hmotné nouzi 49).

(2) Sociální služby se při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně poskytují
a)  osobám uvedeným v odstavci 1, s výjimkou osob uvedených v písmenech n) až p);; podmínka bydliště na území

České republiky zde neplatí,
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Zaorálek v. r.
Klaus v. r.

Paroubek v. r.
 
____________________________________________________________
 

1)       § 116 občanského zákoníku.
2)               Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a  rodných číslech a o změně některých zákonů  (zákon o

evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
3)        Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

4)        § 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5)        § 42f zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6)        § 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7)        § 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7a)            §  22a  zákona  č.  48/1997  Sb.,  o  veřejném  zdravotním  pojištění  a  o  změně  a  doplnění  některých

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 340/2006 Sb.
7b)      § 23 zákona č. 48/1997 Sb. § 36 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
7c)      § 25 zákona č. 48/1997 Sb.
8)       § 8 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)       § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č.

109/2006 Sb.
10)          Zákon  č.  101/2000 Sb.,  o  ochraně osobních údajů a o  změně některých  zákonů,  ve  znění  pozdějších

předpisů.
11)     Zákon č. 133/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12)     § 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
13)     Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
14)     Zákon o nemocenském pojištění.
15)     Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
16)     § 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
17)     § 33 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.
18)     § 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 428/2005 Sb.
19)      Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon  č.  160/1992  Sb.,  o  zdravotní  péči  v  nestátních  zdravotnických  zařízeních,  ve  znění  pozdějších
předpisů.



20)            Zákon  č.  96/2004  Sb.,  o  podmínkách  získávání  a  uznávání  způsobilosti  k  výkonu  nelékařských
zdravotnických  povolání  a  k  výkonu  činností  souvisejících  s  poskytováním  zdravotní  péče  a  o  změně
některých souvisejících zákonů  (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),  ve znění pozdějších
předpisů.

22)     § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb.
23)      § 46 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

§ 13 a 13a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
24)      § 20, § 23 odst. 1 písm. a), e) až h) a l), § 24 odst. 1 písm. a), d), g) až j) a l) a § 31 zákona č. 109/2002

Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné
péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

25)         Zákon č. 372/2011 Sb., o  zdravotních službách a podmínkách  jejich poskytování  (zákon o zdravotních
službách).

26)     § 21a a 21b zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
27)     Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.
28)     § 43 zákona č. 117/1995 Sb.
28a)   Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
28b)        §  26  odst.  1  a  §  28  písm.  c)  zákona  č.  117/1995 Sb.,  o  státní  sociální  podpoře,  ve  znění  pozdějších

předpisů.
29)     § 19 odst. 3 zákona č. 117/1995 Sb.
30)          Zákon  č.  255/1946  Sb.,  o  příslušnících  československé  armády  v  zahraničí  a  o  některých  jiných

účastnících národního boje za osvobození.
Zákon č. 462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům.

30a)    Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
31)         Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a  jiné způsobilosti státních příslušníků členských

států  Evropské  unie  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  uznávání  odborné  kvalifikace),  ve  znění
pozdějších předpisů.

31a)   Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
33)     Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.
34)      Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
35)     Například § 128 občanského soudního řádu, § 8 trestního řádu.
36)          Zákon  č.  320/2001 Sb.,  o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o

finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů..
37)      Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová

pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
37a)        Zákon  č.  250/2000 Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění  pozdějších  předpisů.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

38)     § 7 odst. 1 písm. c) a f) zákona č. 218/2000 Sb.
39)          §  9  odst.  1  písm.  i)  a  §  10  odst.  1  písm.  e)  a  j)  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
40)     Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
41)          Zákon  č.  111/1998 Sb.,  o  vysokých  školách a o  změně a doplnění  dalších  zákonů  (zákon o  vysokých

školách), ve znění pozdějších předpisů.
42)     § 5, 10, § 43 odst. 2 písm. d) a § 96 zákona č. 96/2004 Sb.
43)      § 230 zákoníku práce.
44a)      Zákon  č.  198/2002  Sb.,  o  dobrovolnické  službě  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  dobrovolnické

službě), ve znění pozdějších předpisů.
45)     § 36 zákona č. 96/2004 Sb.
46)     § 7 zákona č. 96/2004 Sb.
47)          Zákon  č.  96/2004  Sb.,  ve  znění  zákona  č.  125/2005  Sb.  Zákon  č.  95/2004  Sb.,  ve  znění  zákona  č.

125/2005  Sb.  Zákon  č.  563/2004  Sb.,  o  pedagogických  pracovnících  a  o  změně  některých  zákonů,  ve
znění zákona č. 383/2005 Sb.



47a)    § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.

47b)        Například  zákon  č.  561/2004  Sb.,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon  č.  111/1998  Sb.,  ve  znění

pozdějších předpisů.

47c)       Položka 22 písm.  l) a m) přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č.

206/2009 Sb.

47d)    § 200 a § 203 odst. 1 zákoníku práce.

47e)    § 157 až 160, 162 a 163 zákoníku práce.

48)      § 168 a 172 trestního zákoníku.

49)      § 5 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

50)      § 42i zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 427/2010 Sb.

51)     § 16a odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona

č. 347/2010 Sb. a zákona č. 364/2011 Sb.

52)      Zákon č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

54)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů

sociálního zabezpečení, v platném znění.

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  987/2009  ze  dne  16.  září  2009,  kterým  se  stanoví

prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném

znění.

Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č.  492/2011  ze  dne  5.  dubna  2011  o  volném  pohybu

pracovníků uvnitř Unie.

55)     Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných

činů).

56)            Zákon  č.  182/2006 Sb.,  o  úpadku  a  způsobech  jeho  řešení  (insolvenční  zákon),  ve  znění  pozdějších

předpisů.

57)      § 12 a 13 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

58)      § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

59)      § 42g zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

60)      Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

61)      § 42 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

62)      § 42a odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

63)      Čl. 7 a 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů

Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně

nařízení  (EHS)  č.  1612/68  a  o  zrušení  směrnic  64/221/EHS,  68/360/EHS,  72/194/EHS,  73/148/EHS,

75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

64)      § 9 odst. 2 písm. c) a d) zákona č. 372/2011 Sb.

65)      § 21 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

66)      § 32 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

67)      § 42k zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

68)      § 42m zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


