
Příklad úhrady za poskytované služby v chráněném 

bydlení 

Výše úhrady je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ZSS) a s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 CELKOVÁ ÚHRADA ZA STRAVU (OBĚD) A UBYTOVÁNÍ ZA DEN: 

STRAVA (OBĚD) 80,- Kč/den 

UBYTOVÁNÍ 163,- Kč/den 

 
Úhrada za stravu a ubytování za kalendářní měsíc se vypočítá ze součtu denních 
částek za ubytování a stravu. Součet denních částek SE NÁSOBÍ SKUTEČNÝM 
POČTEM DNÍ V KALENDÁŘNÍM MĚSÍCI (28, 29, 30 NEBO 31). 
 

 k uvedené úhradě se připočítává ÚHRADA ZA PÉČI:  

úhrada za úkony péče se stanovuje ve výši 135 Kč za hodinu1 podle skutečně 

spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu/ů. Záloha na úkony péče na 

kalendářní měsíc činí částku ve výši přiznaného příspěvku na péči, minimálně 

však částku ve výši I. stupně závislosti dle zákona o sociálních službách. 

 

Zde se podívejte na PŘÍKLAD, kolik u nás zaplatí pan Ignác: 

 za ubytování a stravu (oběd) měsíčně uhradí:  

28 dní strava (oběd) 2240,- Kč ubytování 4564,- Kč 6804,- Kč/měsíc 

29 dní strava (oběd) 2320,- Kč ubytování 4727,- Kč 7047,- Kč/měsíc 

30 dní strava (oběd) 2400,- Kč ubytování 4890,- Kč 7290,- Kč/měsíc 

31 dní strava (oběd) 2480,- Kč ubytování 5053,- Kč 7533,- Kč/měsíc 

 

 
1 v souladu s § 17 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 



Zároveň pan Ignác pobírá příspěvek na péči ve výši II. stupně závislosti dle zákona o 

sociálních službách (u osoby starší 18 let je to 4400,- Kč) – zaplatí tedy ZÁLOHU na 

úkony péče ve výši 4400,- Kč, která bude po skončení měsíce vyúčtována. 

Jak jinak lze znázornit úhradu, v tomto případě na příkladu pana Ignáce? 

V tabulce je uvedena úhrada za kalendářní měsíc, který má 30 dní: 

OBĚDY      

2400,- korun 

za měsíc 

UBYTOVÁNÍ   

4890,- korun 

za měsíc 

ZÁLOHA NA PÉČI (v případě pana Ignáce 4400,- Kč)  

4400,- korun 

za měsíc 

(záloha) 

klient si na vlastní náklady zajistí SNÍDANĚ, SVAČINY, 

VEČEŘE  

 

klient si na vlastní náklady zajistí HYGIENICKÉ POTŘEBY 

(mýdlo, šampon apod.) 

 

 

pokud klient kouří, nutno také počítat s těmito náklady 

 

 

 

 


