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Příloha č. 1 smlouvy o poskytování sociální služby 

Ceník 

Bydlení POHODA 

Poskytované služby vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.  

Výše úhrady jednotlivých úkonů nepřesahuje maximální výše úhrady za poskytování sociální 

služby chráněného bydlení stanovené vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu 

k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. 

Základní činnosti při poskytování sociální služby v chráněném bydlení se zajišťují v rozsahu 

těchto úkonů: 

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 

 pomoc s přípravou stravy 

 zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám 
racionální výživy a potřebám dietního stravování, 

b) poskytnutí ubytování: 

 ubytování, které má známky bydlení v domácnosti  

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

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

 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: 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím  

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

 ,zajištění podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního 
uplatnění, 

 podpora v oblasti partnerských vztahů 

 podpora při získávání návyku souvisejících se zařazením do pracovního procesu 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

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

 podpora 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: 

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 
osob, 
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g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávaní osobních záležitostí 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 

h) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

 pomoc při úkonech osobní hygieny, 

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

 pomoc při použití WC, 

Výše úhrady za poskytování sociální služby v chráněném bydlení je vypočítána podle 

uživatelem spotřebovaného času potřebného k zajištění výše uvedených úkonů. Pokud je 

doba poskytnutého úkonu kratší než 1 hodinu, výše úhrady se úměrně krátí. Ve výši úhrady 

se také promítá, zda byl uživateli úkon poskytnut individuálně nebo skupinově, tj., že úkon 

využili ve stejném čase i jiní uživatelé služby.  

Ubytování  

Jednolůžkový pokoj 

Společné prostory: kuchyň, obývací pokoj, sociální 

zařízení 

132 Kč/den 

Dvoulůžkový pokoj 

Společné prostory: kuchyň, obývací pokoj, sociální 

zařízení 

99 Kč/den 

 

Cena úkonů sociální služby 

základní činnosti  druh úkonu cena/hod 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 

stravy: 

pomoc a podpora s přípravou 

jídla, zajištění stravy 
80 Kč/hod 

poskytnutí ubytování: 

individuální nácvik dovedností, 

v případě potřeby praní, 

žehlení, drobné opravy 

80 Kč/hod 

pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

pomoc při běžném úklidu a 
údržbě domácnosti 
pomoc při údržbě domácích 
spotřebičů 
podpora v hospodaření s penězi 
včetně pomoci s nákupy a 
běžnými pochůzkami 
pomoc při vyřizování běžných 
záležitostí a pochůzek uživatelů 

80 Kč/hod 

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

pomoc při upevňování a 

získávání kontaktů s přirozeným 

sociálním prostředím 

80 Kč/hod 

nácvik a upevňování 

motorických, psychických a 

sociálních schopností a 

dovedností 

zajištění podmínek pro 

přiměřené vzdělávání, např. 
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učení se novým dovednostem, 

nácvik manipulace s penězi, 

zaznamenávaní kapesného, 

kontrola účtování, upevňování 

dříve nabytých znalostí, 

používání počítače, internetu, 

mobilního telefonu) aj. 

podpora v oblasti partnerských 

vztahů 

podpora při získávání návyků 

souvisejících se zařazením do 

pracovního procesu (např. práce 

s časem, učení a podpora ve 

vstávání, dodržování pracovních 

povinností aj.) 

zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím  

podpora při využívání běžně 

dostupných služeb, plánování 

dne, aktivit v běžných 

podmínkách, získaní přehledu o 

možnostech trávení volného 

času a dostupných služeb 

80 Kč/hod 
doprovod a pomoc při vyřizování 

běžných záležitostí na poště, 

úřadě, u lékaře, komunikace s 

jinými institucemi či zařízením 

pomoc při navázání a udržení 

kontaktu uživatele např. 

s rodinou, spolubydlícími a 

dalšími blízkými osobami 

sociálně terapeutické činnosti 

činnosti, jejichž poskytování 

vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností 

a dovedností podporujících 

sociální začleňování osob 

80 Kč/hod 

pomoc a podpora při vyřizování osobních 

záležitostí, uplatňování práv a oprávněných 

zájmů 

pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při 

obstarávaní osobních záležitostí 

80 Kč/hod 

pomoc a podpora při osobní hygieně, 

sebeobsluze 

pomoc a podpora při úkonech 

osobní hygieny, sebeobsluhy, 

péči o sebe a používání WC 

80 Kč/hod 

sociální poradenství  0 Kč/hod 

 

Cena za fakultativní služby 

vlastní elektrospotřebiče na pokoji televizor v pokoji 
(poplatky, provoz)  

200 Kč/měsíc 

https://e-quip.cz/upravy/typyvykonudetail.php?tvykid=31865
https://e-quip.cz/upravy/typyvykonudetail.php?tvykid=31865
https://e-quip.cz/upravy/typyvykonudetail.php?tvykid=31865
https://e-quip.cz/upravy/typyvykonudetail.php?tvykid=31865
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osobní počítač, 
notebook, tablet 

90 Kč/měsíc 

lednička 80 Kč/měsíc 

varná konvice 30 Kč/měsíc 

rádio, stereo věž a 
pod (poplatky, 
provoz) 

50 Kč/měsíc 

internet provoz, poplatky  50 Kč/měsíc 

kopírování / tisk  
černobíle 1 Kč / 1 list A4 

barevně 10 Kč / 1 list A4 

vyzvednutí / vrácení vozu (přesun vozu 
bez uživatele do a ze smluveného místa 
realizace služby) 

 100 Kč/hod 

využití firemního vozu  (6 Kč/km jízdy) 

přítomnost asistenta v noci (skupinově)  30 Kč/hod 

 

Cena stravy 

snídaně poskytnutí stravy 20 Kč 

svačina dopolední poskytnutí stravy 15 Kč 

oběd poskytnutí stravy 50 Kč 

svačina odpolední poskytnutí stravy 15 Kč 

Večeře poskytnutí stravy 40 Kč 

Vyúčtování služeb: 

Měsíční úhradu tvoří součet úhrad za poskytnuté základní činnosti sociální služby, 
fakultativní činnosti, odebranou stravu a ubytování.  

POHODA, z.ú., fakturuje úhradu za poskytnuté služby vždy zpětně. Faktura za uplynulý měsíc 
je předávána uživateli služby dohodnutým způsobem (osobně, e-mailem nebo poštou) 
nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. 

Úhrada za poskytnuté činnosti sociální služby 

 Podrobný přehled a popis jednotlivých úkonů, včetně výše jejich úhrady, je uveden 
v tabulce „Cena úkonů sociální služby“. 

 Úkony jsou účtovány dle skutečně odvedeného času. Skupinový úkon je poměrnou 
částí rozpočítán mezi uživatele, kteří se úkonu účastnili. 

 Úhrada za úkony péče není účtována tehdy, jestliže se uživatel sociální služby 
v chráněném bydlení nezdržuje například z důvodu pobytu u rodinných příslušníků, 
péče ve zdravotnickém zařízení, pobytu v jiné sociální službě či jinde. 

Strava 

 Výše měsíční úhrady za stravu se u jednotlivých uživatelů služby liší. Vychází ze 
skutečně odebraného množství stravy.  

 Každý uživatel služby má možnost si, ve spolupráci s asistenty služby, objednat 
stravu, tj. jednotlivá jídla (snídani, svačiny, oběd, večeři), vždy týden předem. 
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Uživatel má právo si stravu zajistit i jinak (nákupy nezávislé na službě, individuálně 
zajištěný dovoz externím dodavatelem, aj.).  

 V případě, že uživatel odhlásí stravu do 48 hod, neodebraná strava mu nebude 
účtována. U pozdního odhlášení je strava účtována v plné výši. Viz řád Bydlení 
POHODA.  

 Na plánování konkrétních jídel, nákupu potravin i jejich přípravě, se uživatel, 
s přiměřenou asistencí, podílí. 

Ubytování  

 Na úhradu za ubytování v chráněném bydlení nemá vliv pobyt mimo službu.  

 U dlouhodobých a častých pobytů uživatele mimo službu chráněné bydlení Pohody je 
poskytovatel povinen znovu přehodnotit nepříznivou životní situaci uživatele a zvážit, 
zda uživatel službu skutečně potřebuje a využívá ji v souladu s jejím vymezením a 
cíli (nejedná se o formu levného ubytování či odlehčovací službu pro rodinu). 

Způsoby hrazení služeb: 

 V hotovosti – platby je možné uskutečnit po domluvě s hospodářkou organizace 
v kanceláři Pohody (Roškotova 6, Praha 4). 

 Na účet organizace – platbu je možné poukázat na účet číslo: 2901095579/2010.  Musí 
být připsána na účet organizace nejpozději v den splatnosti uvedené na faktuře. 
Platba musí obsahovat variabilní symbol, který je uveden na konkrétní faktuře.  

Neuhrazené platby: 

 Pokud neuhrazením plateb za služby vznikl nedoplatek za poskytnuté služby, uživatel 
bude vyzván k jeho neprodlené úhradě.  

 V případě prodlení s platbou, bude uživateli účtován za každý započatý den úrok 
z prodlení ve výši 0,15% z výše úhrady a pokuta 200 Kč jednorázově. 

 V případě nesplacení závazku do 45 kalendářních dnů ode dne jeho vzniku, dochází k 
ukončení smlouvy o poskytování služeb a dále je účtován úrok z prodlení ve výši 0,15% 
z výše úhrady. Dále s uživatelem služby komunikuje právník organizace. 

Další ustanovení: 

Uživatel, u něhož součet všech příjmů nepokrývá měsíční výdaje za službu (je prokazatelně 

v nepříznivé sociální situaci), může po užívání služby po dobu nejméně 1 roku, písemně 

požádat ředitele organizace o poskytnutí individuální slevy na úhradách za službu. Tato 

dotace není nároková a je posuzována individuálně. V odůvodněných případech může 

přiznaná dotace zaniknout. 

Organizace může uživatele v nepříznivé finanční situaci podpořit i jinak, například oslovením 

dárců. 

Pro posouzení slevy či podpory je uživatel povinen doložit výši všech svých příjmů (ČSSZ, ÚP, 

zaměstnavatel, dědictví, příspěvek na péči, příspěvek/doplatek na bydlení aj.). 
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Po přiznání podpory ze strany POHODY je uživatel služby nebo jeho zástupce povinen 

neprodleně oznámit sociální pracovnici Pohody změny v doložených příjmech.  Jinak bude 

sleva či podpora uživateli okamžitě odejmuta.  

POHODA, z.ú. postupuje v případě slev na úhradách v souladu s aktuálním vnitřním 
předpisem.    

Tento ceník nabývá platnosti od 1. 1. 2020 a účinnosti 1. 2. 2020. Nabytím platnosti a 
účinnosti tohoto Ceníku pozbývá platnosti a účinnosti Ceník předešlý. 

 
 
 
 

V Praze dne ………………………… V Praze dne ………………………… 

…………………………………………………………..……… …………………………………………………………..……… 

ředitel, POHODA – společnost pro normální 

život lidí s postižením, z.ú. 

uživatel 

 V Praze dne ………………………… 

 …………………………………………………………..……… 

 opatrovník 
 

 

 


