
SAZEBNÍK ÚHRAD PRO SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 
od 1. 1. 2022 

Za poskytování sociální služby chráněné bydlení hradí klienti služby úhradu podle 
skutečně poskytnutých úkonů ve výši, která nesmí překročit stanovenou maximální 
výši uvedenou ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 

Úhrada za bydlení 
 

Adresa Bydlení za 1 den Cena za 28/29/30/31 dní 

bydlení ve Skutči, ul. 
Družstevní 917 

 140 Kč 3920 Kč / 4060 Kč / 4200 Kč /  
4340 Kč 

bydlení ve Skutči, ul. 
Družstevní 918 

 140 Kč 3920 Kč / 4060 Kč / 4200 Kč /  
4340 Kč 

Bydlení ve Skutči, ul. 
Havlíčkova 1023 byt č. 2 

 130 Kč 3640 Kč / 3770 Kč / 3900 Kč /  
4030 Kč 

 Bydlení ve Skutči, ul. 
 Osady Ležáků 919,  
 I.NP - pokoj 1. A 

 
 188 Kč 

 5264 Kč /  5452 Kč / 5640 Kč / 
 5828 Kč 
 

 Bydlení ve Skutči, ul. 
 Osady Ležáků 919,  
I.NP - pokoj 1. B, 1. C 

 
178 Kč 

 4894 Kč / 5162 Kč / 5340 Kč /  
 5518 Kč 
 

 Bydlení ve Skutči, ul. 
 Osady Ležáků 919,  
2.NP - pokoj 2. A 

 
191 Kč 

 5348 Kč/ 5539 Kč / 5730 Kč / 
 5921 Kč 
 

 Bydlení ve Skutči, ul. 
 Osady Ležáků 919,  
2.NP - pokoj 2. B, 2. C 

 
178 Kč 

 4894 Kč / 5162 Kč / 5340 Kč /  
 5518 Kč 
 

Úhrada za bydlení se při nepřítomnosti klienta nevrací. Při abnormálně zvýšené 
a prokazatelné spotřebě energií (voda, elektřina, plyn) bude po dohodě s klientem 
částka doúčtovaná. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úhrada za úkony péče 
 
      1.Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 
 

 pomoc s přípravou stravy,   120 Kč /1 hodina - individuálně 
  60 Kč /1 hodina - skupinově 

 
dle skutečně spotřebovaného času 

 zajištění celodenní stravy odpovídající 
věku, zásadám racionální výživy a 
potřebám dietního stravování, 
minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. 
 

Stravu v chráněném bydlení DR neposkytuje. 
V případě zájmu klienta o pomoc se zajištěním 
celodenní stravy u dodavatelské firmy se cena   
stravy řídí platným ceníkem dodavatele. 

 
 

      
       2. Poskytnutí ubytování: 

 ubytování, které má znaky bydlení v 
domácnosti, 

viz Smlouva o poskytování sociální služby a 
Sazebník úhrad pro službu chráněné bydlení 
 

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

 
 

3. Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

  pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,  
 

120 Kč /1 hodina 
 

dle skutečně 
spotřebovaného času 

  pomoc při údržbě domácích spotřebičů, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným 
sociálním prostředím, 

 
 

     individuálně 
 120 Kč /1 hodina 
     skupinově 
   60 Kč /1 hodina 
 

dle skutečně 
spotřebovaného času 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

 doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na 
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné  služby    a 
doprovázení zpět, 

 
 

    individuálně 
120 Kč /1 hodina 
    skupinově 
  60 Kč /1 hodina 
 

dle skutečně 
spotřebovaného času 

 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. 

 
 

 
6. Sociálně terapeutické činnosti: 

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

 60 Kč /1 hodina  

 
 

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
 záležitostí: 

  pomoc při komunikaci 
a oprávněných zájmů, 

vedoucí k uplatňování práv  
120 Kč /1 hodina 

dle skutečně 
spotřebovaného času 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

 
 

 
8. Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

  pomoc při úkonech osobní hygieny,  
 120 Kč /1 hodina 
 

dle skutečně 
spotřebovaného času 

  pomoc při základní péči o vlasy a nehty,  

  pomoc při použití WC. 
 
 

Klient může zažádat o možné prominutí platby úhrady za úkony, která by přesáhla přiznaný 
příspěvek na péči. O výjimce rozhoduje ředitel. Při změně finanční situace klienta bude 
přehodnoceno. 
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