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Sazebník úhrad 

Chráněné bydlení – cena za 60 minut poskytované služby,  

cena se poměrně upravuje dle skutečně využitého času, neplatí pro bod 12. 

___________________________________________________________________________________ 

1. Doprovázení k lékaři, na úřady, na zájmové aktivity………………………………………...90,-Kč 

2. Drobné opravy ložního a osobního prádla………………………………………………….....80,-Kč 

3. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou……………………………………..90,-Kč 

4. Nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností……….90,-Kč 

5. Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů………….80,-Kč 

6. Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu…………90,-Kč 

7. Podpora v hospodaření s penězi………………………………………………………………...90,-Kč 

8. Podpora v oblasti partnerských vztahů……………………………………………………….. 90,-Kč 

9. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím…………90,-Kč 

10. Pomoc s přípravou stravy…………………………………………………………………...... 80,-Kč 

11. Sociálně terapeutické činnosti……………………………………………………………....... 90,-Kč 

12. Ubytování…max.210,-Kč za den, dle ceny vypočtené z konkrétní smlouvy o Chráněném bydlení 

(cena je stanovena dle místa a cen obvyklých v místě) 

13. Pomoc při údržbě domácích spotřebičů………………………………………………………. 80,-Kč 

14. Úklid…………………………………………………………………………………………….  80,-Kč 

15. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí……...90,-Kč 

16. Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání……………………………………………….. 90,-Kč 

 

Úhrada za ubytování:  

 Úhrada za ubytování je splatná do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

ve kterém bylo ubytování poskytnuto.  

 V případě ukončení služby se hradí platba za ubytování i za poskytnutou péči nejpozději v 

den ukončení poskytování služby.  

 Pracovník služby vyhotoví uživateli před ukončením služby konečné vyúčtování 

poskytovaných služeb.  

 

Úhrada za péči:  

 Úhrada za poskytnutou péči je splatná do posledního dne kalendářního měsíce 

následujícím po měsíci, ve kterém byla péče poskytnuta.  
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 Úhradu za poskytnutou péči hradí uživatelé služeb z příspěvku na péči, pokud ho má 

přiznaný.  

 Úhrada za poskytnutou péči může být snížena, pokud je uživateli poskytnuta sleva dle:  

 

Ustanovení o slevách z úhrady za poskytnutou péči  
Vzhledem k individuálním příjmům uživatele může být výše úhrady za poskytnutou péči 

ovlivněna následujícím interním ustanovením o slevách.  

Sleva může být poskytnuta pouze tomu uživateli, který doloží pracovníkovi služby chráněné 

bydlení své příjmy.  

Na základě doložených příjmů je rozhodnuto o slevě pro konkrétního uživatele na nejbližší 

poradě týmu CHB. 

  uživatel je zbaven povinnosti hradit úhradu za poskytnutou péči, pokud je jeho příjem 

nižší než 7700,-Kč/měs.  

 úhrada za poskytnutou péči je snížena o 50%, pokud výše uživatelova příjmu se pohybuje 

mezi 7700,-Kč a 9500,-Kč/měs.  

  

Pokud je uživatelův příjem vyšší než níže stanovené částky, ale jeho momentální finanční 

situace je špatná např. splácí dluhy, může zažádat o individuální slevu. Musí doložit, jaké jsou 

jeho výdaje na splátky dluhů. Individuální sleva je projednána na nejbližší poradě týmu CHB. 

Uživatel obdrží písemné rozhodnutí o slevě s datem, do kdy je sleva poskytnuta.  

 

 

Ceny za poskytnuté služby se odvíjejí od vládní vyhlášky č.505/2006 Sb. v platném znění 

od 1.1.2014 

 


