
 

 

Příloha  
 

ke Smlouvě ze dne od ………….o poskytování sociální služby podle § 91 zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách. 

 
 

Sazebník úhrad 

/účinný od 1.1. 2020/ 

Druh sociální služby: 
 
Klient:    
Datum narození:  
Zastoupený opatrovníkem panem: 

 
 

 

1. Úhrada za ubytování: 
Pokoj (dvoulůžkový) se sociálním zařízením a příslušenstvím  170,- Kč/den 
        

Pokoj (jednolůžkový) se sociálním zařízením a příslušenstvím  180,-Kč/den 
       
Úhrada se stanoví podle skutečného počtu kalendářních dní v daném měsíci. 

 
2. úhrada za úkony základních činností:        
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. 
 

minimální doba úkonu  sazba za úkon 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:     5 min. 10,83 Kč 

 pomoc s přípravou stravy 

b) poskytnutí ubytování:         5 min. 10,83 Kč 

 v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení 

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:       5 min. 10,83 Kč 

 pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,  

 pomoc při údržbě domácích spotřebičů,  

 podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:      5 min. 10,83 Kč 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,  

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,  

 zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,  

 podpora v oblasti partnerských vztahů,  

 podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,  

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:     5 min. 10,83 Kč 

 doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány 



 

 

veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,  

 podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,  

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob,  

f) sociálně terapeutické činnosti:        5 min. 10,83 Kč 

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,  

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

           5 min. 10,83 Kč 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí,  

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:   5 min. 10,83 Kč 

 pomoc při úkonech osobní hygieny,  

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  

 pomoc při použití WC. 

 

3. 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* aktuální 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) dle skutečných nákladů  

 

 
Tato příloha nabývá platnosti dnem podpisu poskytovatele:  

 

 
     

poskytovatel 
 
 
 
 
     
na vědomí uživatel, opatrovník 

 


