
 

Otr/metodika CHB – příloha 

NADĚJE 

POBOČKA OTROKOVICE 

 

Příloha č………………ke Smlouvě o poskytování sociální služby chráněné bydlení ze 
dne………  -  

Sazebník úhrad úkonů sociální služby chráněné bydlení 

identifikátor 3675784 

dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 17 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 

/účinný od 1. 1. 2022/ 

 

Klient:  

Datum narození:   
 
Zastoupený opatrovníkem:  
 
 
 
 
1. Úhrada za ubytování:       210, 00 Kč/den     

Úhrada se stanoví podle skutečného počtu kalendářních dní v daném měsíci. 
 
 
 
2. Úhrada za stravu (účtována pouze za skutečně odebranou stravu): 

Klient má vytvořené podmínky celodennímu stravování: snídaně, svačina, oběd, svačina, 
večeře. Stravu si připravuje sám anebo s podporou pomáhajícího profesionála. V 
odůvodněném případě je možné využívat stravy v rámci stravovacího provozu Naděje.  

Cena za stravu z Domova pro osoby se zdravotním postižením Naděje  67,- Kč. 

 

3. Úhrada za základní činnosti  
Výše úhrady za poskytování základních činností (poskytování péče) je stanovena na 130,- 
Kč za hodinu dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k poskytnutí a zajištění 
úkonů. Základní činnosti jsou poskytované dle § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  Úhrada je počítána podle počtu 
spotřebovaných jednotek úkonů péče. Jednotkou je 5 minut.     
    

Úkony základních činností:  čas úkonu   sazba za úkon  

   5 min.   10,83 Kč  

pomoc při zajištění chodu domácnosti,  
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výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,  

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

sociálně terapeutické činnosti,  

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,  

pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.  

Konkrétní úkony budou uvedeny v měsíčním vyúčtování.  

Úhrady za základní činnosti jsou zastropovány. Klient měsíčně neuhradí více než 110% 
přiznaného příspěvku na péči (bez ohledu na to, že objem péče poskytnuté za dané období 
tuto částku převýší. 

 
4. Úhrada za fakultativní služby: 

A: užívání služebního vozidla k osobní potřebě 

Cena bude nastavena na základě následujícího mechanismu a budou v ní zahrnuty 
položky: - Náklady na pohonné hmoty: počet ujetých km * průměrná spotřeba km dle TP* 
aktuáln cena PHM v Kč/litr.  

Mzdové náklady řidiče: počet hodin* hrubá mzda včetně odvodů na sociální a zdravotní 
pojištění odváděné zaměstnavatelem za zaměstnance/hodinu  

B: Pobyt (změna podnětného prostředí, výlet, rekreační pobyt) dle skutečných nákladů  

     
Příloha nabývá účinnosti dnem ………………………….  
 
V Otrokovicích dne:  

            

poskytovatel 

Převzal dne: 

 
            

klient       opatrovník 


