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Čl. 1.
Stanovení úhrady za ubytování
1. Výše úhrady za ubytování
Za poskytnutí sociální služby typu chráněné bydlení hradí uživatel poskytovateli služeb (dále
jen zařízení) uvedenou úhradu za každý den pobytu, tzn. za poskytnutí ubytování (zahrnuje
ubytování, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) částku
uvedenou v tabulce č. 1., která obsahuje ceny za ubytování pro konkrétní typy pokojů na
chráněném bydlení.
Tabulka č.1
Maximální
počet
lůžek
v jednom
pokoji

1

1
2
2

Bydlení

Specifikace

bytu
1+kk, 1+1(tj.
samostatný
byt pro 1
klienta)
3+1, 3+kk,
2,5+kk, 2+kk,
2+1
1+kk, 1+1,
2+1, 2+kk,
3+1, 3+kk

1 den

31dnů

30 dnů

29 dnů

28 dnů

200,00

6 200,00

6 000,00

5 800,00

5 600,00

180,00

5 580,00

5 400,00

5 220,00

5 040,00

180,00

5 580,00

5 400,00

5 220,00

5 040,00

170,00

5 270,00

5 100,00

4 930,00

4 760,00

Úhrada za ubytování se platí vždy, i když je uživatel mimo chráněné bydlení.
Výše úhrady je stanovena dle odst. 2 § 17 vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Uživatel se zavazuje platit úhradu za ubytování.

2. Stanovení zálohy na úhradu poskytované sociální služby
Za poskytnutí ubytování při celoročním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející
z 31 dnů = měsíc.
Tato záloha je placena do 28. dne daného kalendářního měsíce, za který platba náleží.
Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní
v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba.
Čl. 2
Stanovení úhrady za péči
Výše úhrady za poskytnutou péči ve službě chráněné bydlení se stanoví následovně:

a) 130,- Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění
úkonu, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. c) až h) §17 vyhlášky č. 505/2006 Sb.
v platném znění; pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich
zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
b) Výše úhrady od klienta za poskytnutou péči bude maximálně do výše
přiznaného stupně příspěvku na péči, v rámci IS Cygnus budou vykazovány
veškeré realizované úkony péče
Plán péče je vytvořen v IS Cygnus a realizace úkonů souvisejících s činnostmi smluvenými
při podpisu Smlouvy o poskytnutí sociální služby a uvedenými v IP je zaznamenávána denně
do IS Cygnus a na konci měsíce jsou podklady k vyúčtování předány do příjmové účtárny.

Čl. 3
Způsob úhrady za poskytnutou sociální službu
1) Uživatel se zavazuje jemu přiznaný příspěvek na péči v plné výši, jako zálohu na úhradu,
převést na Poskytovatele bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele, jenž je
uveden v záhlaví smlouvy. Příspěvek musí být na Poskytovatele převeden nejpozději do
28.dne kalendářního měsíce, za který příspěvek náleží.
2) Záloha za poskytnuté ubytování v chráněném bydlení se platí do 28.dne kalendářního
měsíce, za který náleží. Při přijetí do tohoto zařízení v průběhu kalendářního měsíce se
platí předem za tento kalendářní měsíc ode dne nástupu poměrná část úhrady podle
počtu dnů.
3) Úhrada za poskytnutou sociální službu (ubytování, úkony péče) bude vyúčtována a
přeplatek bude zaslán uživateli na vkladní knížku, nebo na účet. Vyúčtování úhrady za
poskytnutí péče je předkládáno vždy k 20. dni v měsíci, který následuje po měsíci, jehož
se platby týkají.
4) V případě vzniku nedoplatku za poskytnuté úkony péče vzniká uživateli povinnost tento
nedoplatek uhradit do měsíce od předání vyúčtování úhrady za poskytnutou péči a
úhrady za ubytování.

