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Platnost ceníku: od 1. 1. 2021           

 

 

CENÍK SLUŽEB CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ULITA 
 

 

 UBYTOVÁNÍ 
 

Cena za ubytování (pobyt, energie, vodné a stočné) činí v místě poskytování: 

 Velehradská třída 246, 686 01 Uherské Hradiště dle velikosti pokoje v rozmezí od 
130 Kč/den do 150 Kč/den.  

 Rybářská č. p. 30, Rybárny, 686 01 Uherské Hradiště 200 Kč/den. 

 Uživatel hradí příspěvek na ubytování i po dobu, kdy v chráněném bydlení nepobývá 
(víkendy, dovolená, pobyty u příbuzných, v lázních aj.). 

 

VELIKOST 
POKOJE (v m2) 

POKOJE 
ČÍSLO 

CENA UBYTOVÁNÍ 
ZA DEN (v Kč) 

CENA UBYTOVÁNÍ 
ZA 31 DNÍ (v Kč) 

POZNÁMKY 

25 206, 306 150 4650 určen pro vozíčkáře 

19 - 21 201, 301 140 4340  

14 - 15 
202 až 205, 
302 a 303 

135 4185  

14 -15 304, 305 130 4030 podkrovní pokoj 

17 - 20 B1, B2, B3 200 6200 byt Rybářská 30 

 

 STRAVA 
 

 Stravování uživatelů služby probíhá trojím způsobem: 

a) samostatné stravování 
b) skupinové stravování 
c) poskytnutí a zajištění stravy asistentem / dodavatelskou firmou 

 

 V případě samostatného stravování (uživatel si nakupuje a připravuje stravu 

samostatně, individuálně) je částka na potraviny vyplácena uživateli v hotovosti dle 
dohody s asistentem (popř. opatrovníkem) nebo si je uživatel hradí zcela samostatně bez 
podpory asistenta. 

 Při skupinovém stravování (nákup potravin a vaření jídla zajišťují uživatelé s podporou 

asistenta dle předem dohodnutého jídelníčku) probíhá účtování na základě skutečných 
nákladů na stravu, cena za potraviny je rozpočítána mezi jednotlivé účastníky stravování. 
Uživatelé v tomto případě platí za poskytnutou podporu asistenta dle skutečně 
spotřebovaného času.  

 Poskytnutí a zajištění stravy asistentem znamená vykonání všech úkonů potřebných 

k zajištění stravy pracovníkem služby. Strava je účtována dle skutečně odebrané stravy, 
tímto způsobem jsou zajišťovány snídaně a večeře. Obědy jsou zajištěny dodavatelskou 
firmou. Náklady na celodenní stravu v rozsahu tří jídel pro jednu osobu v takovém případě 
činí 145,- Kč denně, tj. 4495,- Kč/31 dní. 

 

snídaně 30,- Kč 

oběd 75,- Kč 

večeře 40,- Kč 

 
 V případě, že si uživatel odhlásí stravu 24 hodin předem, tuto stravu nehradí.  
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 ÚKONY ASISTENTA 
 
 Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. uživatelé hradí kromě stravy a ubytování též úkony, které 

jsou poskytovány pracovníky chráněného bydlení.  

 Jestliže jsou uživateli poskytovány níže uvedené úkony asistenta individuálně, je účtována 
maximální částka stanovená poskytovatelem (tzn. 120,- Kč za hodinu). V případě 
skupinových aktivit (např. doprovod dvou a více uživatelů na kulturní či společenskou 
akci, společný úklid, podpora při vaření společného oběda) je částka úkonu poměrně 
rozdělena mezi všechny přítomné uživatele. 

 Uživatel platí za kalendářní měsíc částku ve výši skutečně spotřebovaného času 
nezbytného k zajištění úkonů následovně: 

 

ÚKON A POPIS OBSAHU ÚKONU CENA 
(za hodinu) 

1. pomoc při zajištění chodu domácnosti  
 

120,-Kč 
a) pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti 

b) pomoc při údržbě domácích spotřebičů  

c) podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými 
pochůzkami  

2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
    osobní hygienu 

 
 
 

120,- Kč 
a) pomoc při úkonech osobní hygieny 

b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty  

c) pomoc při použití WC  

3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti   
 
 

 
120,-Kč 

a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 
b) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností  
c) zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání  
d) podpora v oblasti partnerských vztahů  

e) podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního 
procesu  

4. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
 

 
120,-Kč 

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

b) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů  

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

5. sociálně terapeutické činnosti  
 

120,-Kč 
a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob 

6. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při     
    obstarávání osobních záležitostí 

 
 
 

120,-Kč 
a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
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 VYÚČTOVÁNÍ A PLATBA 
 

 Vyúčtování dostává uživatel na začátku měsíce (nejpozději do 10 dnů) následujícího po 

měsíci, za který je vyúčtování sestavováno.  

 Ve vyúčtování je uvedena částka za ubytování v Chráněném bydlení Ulita, za poskytnuté 

úkony a odebranou stravu.   

 Jednotlivé poskytnuté úkony jsou účtovány po minutách. 

 

 Uživatel je povinen uhradit vyúčtovanou částku do 20. dne měsíce následujícího jedním 

z uvedených způsobů: 

1. převodem: číslo účtu 2201652338/2010 VS: …………………………… 

2. hotově na pokladně účtárny Charity Uherské Hradiště  

3. inkasem z účtu ………………………. VS: …………………………………. 

ve prospěch účtu Charity Uherské Hradiště číslo: 2201652338/2010 

 V případě neuhrazení vyúčtované částky do 30 dnů ode dne splatnosti si vyhrazuje 

poskytovatel právo na ukončení Smlouvy o poskytování sociální služby chráněného 

bydlení.  

 V případě, že uživateli nestačí jeho příjmy na úhradu nákladů chráněného bydlení, může 

poskytovatel dle §71, odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném 

znění, uzavřít dohodu o úhradě nákladů s rodinnými příslušníky, popř. s jinými blízkými 

osobami.  

 

 AKTUALIZACE A ZMĚNY CENÍKU 
 

 Poskytovatel má vyhrazené právo na aktualizaci a změny ceníku ve smyslu snížení či 
zvýšení úhrad, a to v souvislosti se změnami v poskytování sociálních služeb, změnami 
vstupních cen nákladů nebo legislativní úpravou.  

 

 

  

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Lenka Kaňovská, DiS. 

 

V Uherském Hradišti 1. 12. 2020 

 
 


