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Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec 

Chráněné bydlení Naplno 
Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec 

 

 
Sazebník poskytovaných služeb 

platný od 1. 2. 2023 

 
I. Obecná ustanovení 

 

1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 

Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

vydávám tento sazebník poskytovaných služeb.   

2. Po zaplacení úhrady za ubytování a stravu garantuje organizace klientovi smluvní 

zůstatek ve výši alespoň 10 % všech jeho příjmů. Ke splnění této podmínky je klient 

povinen prokazatelně službě doložit své aktuální měsíční příjmy. Pokud se rozhodne své 

příjmy službě nesdělovat, garance 10 % zůstatku pro něj neplatí. 

3. V případě, že je měsíční smluvní úhrada za ubytování a stravu vyšší, než je tento 

zůstatek, organizace úhradu sníží. V takovém případě osloví služba v souladu s § 71, 

odst. 3 výše uvedeného zákona o sociálních službách blízké osoby klienta s žádostí  

o spoluúčast při úhradě těchto nákladů. 

 

 

II. Úhrada za ubytování 

 

1. Úhrada za ubytování zahrnuje nezbytné provozní náklady související s poskytnutím 

bydlení (teplo, elektřina, vodné a stočné) včetně souvisejících služeb (praní a drobné 

opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) 

2. Každá domácnost je složena z jednotlivých obytných místností (pokojů) klientů, 

obývacího pokoje s kuchyňským a jídelním koutem (nebo samostatnou kuchyní), 

chodby, koupelny, WC a také z nezbytných úložných a technických prostor. 

3. Každá domácnost je ze strany služby vybavena běžnými elektrospotřebiči, nezbytným 

nábytkem a dalším vybavením pro každodenní provoz. V rodinných domech chráněného 

bydlení je v ceně služby za ubytování zahrnuto i wi-fi připojení k internetu. 

4. Osobní pokoje klientů v rodinných domech chráněného bydlení jsou ze strany služby 

vybaveny minimálně lůžkem, šatní skříní, stolem a židlí (popř. konferenčním stolem  

a křeslem), nočním stolkem, policovou skříňkou, žaluziemi, záclonami a lůžkovinami.  

5. Osobní pokoje klientů v bytech chráněného bydlení jsou ze strany služby vybaveny 

minimálně lůžkem, šatní skříní, stolkem, židlí a nočním stolkem. 

6. Ostatní vybavení všech společných prostor (rodinných domů i bytů) i osobních pokojů je 

individuální dle přání a možností klientů. 

7. V rámci platby za ubytování mají klienti možnost využívat veškeré prostory domácnosti, 

včetně společných skladovacích prostor, a její vnitřní a případně i venkovní vybavení. 
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Domácnosti chráněného bydlení 
denní 

částka  

celková částka za měsíc 

(denní částka x 30,4) 

RODINNÉ DOMY Jindřichův Hradec: Větrná 179, 377 01 Jindřichův Hradec V 

jednolůžkový pokoj 230 Kč 6.992 Kč 

RODINNÝ DŮM Třeboň: U Světa 1316, 379 01 Třeboň  

jednolůžkový pokoj (1. patro) 270 Kč 8.208 Kč 

jednolůžkový pokoj 230 Kč 6.992 Kč 

dvoulůžkový pokoj 210 Kč 6.384 Kč 

RODINNÝ DŮM Lomnice nad Lužnicí I: Tyršova 696, 378 16 Lomnice nad Lužnicí 

jednolůžkový pokoj 230 Kč 6.992 Kč 

dvoulůžkový pokoj 210 Kč 6.384 Kč 

RODINNÝ DŮM Lomnice nad Lužnicí II: Tyršova 697, 378 16 Lomnice nad Lužnicí 

jednolůžkový pokoj (1. patro) 270 Kč 8.208 Kč 

jednolůžkový pokoj (přízemí) 230 Kč 6.992 Kč 

dvoulůžkový pokoj (přízemí) 210 Kč 6.384 Kč 

RODINNÝ DŮM Lišov: Hůrecká 1006/35c, 373 72 Lišov 

jednolůžkový pokoj 230 Kč 6.992 Kč 

BYT Jindřichův Hradec (1+kk): U Nádraží 791, 377 01 Jindřichův Hradec II 

jednolůžkový pokoj 260 Kč 7.904 Kč 

BYTY Jindřichův Hradec (3+1, 2+1): Francouzská 1262, 377 01 Jindřichův Hradec 

II 

jednolůžkový pokoj 280 Kč 8.512 Kč 

BYT Jindřichův Hradec (1+1): Sládkova 436, 377 01 Jindřichův Hradec II 

jednolůžkový pokoj 280 Kč 8.512 Kč 

BYT Jindřichův Hradec (2+1): Třebického 740, 377 01 Jindřichův Hradec II 

jednolůžkový pokoj 190 Kč 5.776 Kč 

BYT Jindřichův Hradec (1+1): Náměstí Míru 174, 377 01 Jindřichův Hradec I 

dvoulůžkový pokoj 190 Kč 5.776 Kč 

BYT Jindřichův Hradec (2+1): Sídliště Vajgar 557, 377 01 Jindřichův Hradec III 

jednolůžkový pokoj 280 Kč 8.512 Kč 
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Domácnosti chráněného bydlení 
denní 

částka 

celková částka za měsíc 

(denní částka x 30,4) 

BYT Jindřichův Hradec (3+1): Hvězdná 38, 377 01 Jindřichův Hradec V 

jednolůžkový pokoj 280 Kč 8.512 Kč 

BYT Jindřichův Hradec (2+0): Kosmonautů 31, 377 01 Jindřichův Hradec V 

jednolůžkový pokoj 280 Kč 8.512 Kč 

BYT Třeboň (3+1): Táboritská 1104, 379 01 Třeboň 

jednolůžkový pokoj 270 Kč 8.208 Kč 

BYT Třeboň (1+kk): Svatopluka Čecha 20/II, 379 01 Třeboň 

jednolůžkový pokoj 250 Kč 7.600 Kč 

BYT Třeboň (1+kk): Svobody 1010, 379 01 Třeboň 

jednolůžkový pokoj 280 Kč 8.512 Kč 

BYT Lomnice nad Lužnicí (3+1): Dr. Fr. Kuny 593, 378 16 Lomnice nad Lužnicí 

jednolůžkový pokoj 280 Kč 8.512 Kč 

BYT Lomnice nad Lužnicí (1+kk): Tyršova 2, 378 16 Lomnice nad Lužnicí 

jednolůžkový pokoj 280 Kč 8.512 Kč 

 

 

III. Úhrada za stravu 

 

1. Strava v rámci předepsané měsíční úhrady (a normy níže) je zajišťována a účtována 

pouze v rodinných domech chráněného bydlení. V bytech chráněného bydlení je úhrada 

stravy plně v režii samotných klientů, dle jejich finančních možností a potřeb, a není 

součástí předem zaplacené měsíční úhrady. 

2. Strava v rodinných domech chráněného bydlení je zajišťována buď samotnými klienty 

za podpory zaměstnanců (příprava studeného jídla nebo vaření), případně dodavatelsky 

(nákup či dovážka hotové stravy). Obdobným způsobem si zajišťují stravu i klienti 

v bytech chráněného bydlení. 

3. Provozní náklady spojené s přípravou stravy (energie na vaření apod.) ve všech typech 

domácností chráněného bydlení jsou obsaženy již v úhradě za ubytování. 

4. Pokud klienti v rodinných domech chráněného bydlení nečerpají stravu celý den nebo 

část dne, je jim příslušná částka normy potravin vrácena po vyúčtování úhrady 

následující kalendářní měsíc. 
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STRAVA 

v rodinných 

domech 

chráněného 

bydlení  

druh stravy 
denní norma 

potravin 

celková  

úhrada / měsíc 

snídaně 16 Kč 
násobeno vždy skutečným 

počtem dní v měsíci  

(28, 29, 30 nebo 31) 

oběd 47 Kč 

večeře 22 Kč 

celodenní strava 85 Kč 2.380 Kč až 2.635 Kč 

 

 

IV. Úhrada za úkony péče  

      

1. Úkony péče vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 51, odst. 2, 

písm. c) až h). 

2. Klient hradí za tyto úkony péče částku 135 Kč za 1 hodinu poskytnuté péče.  

3. Úhrada za poskytnutou péči se účtuje podle skutečně spotřebovaného času nezbytného 

k zajištění daných činností. Pokud jejich poskytování netrvá celou hodinu, výše úhrady 

se poměrně krátí.  

4. Celková úhrada za poskytnutou péči v jednom kalendářním měsíci může činit nejvýše 

částku ve výši přiznaného příspěvku na péči klienta, pokud není smluvně dohodnuto 

jinak. 

5. Pokud nemá klient přiznaný příspěvek na péči, platí si úhradu za poskytnuté úkony péče 

podle skutečně spotřebovaného času v plné výši, pokud není smluvně dohodnuto jinak. 

 

 

V. Úhrada fakultativních služeb (ostatní služby)  

 

1. Fakultativní služby jsou ostatní služby, které klientovi na jeho žádost zajišťuje 

poskytovatel služby pravidelně či nepravidelně a které nespadají do služeb povinných ze 

zákona (tzv. základních činností – ubytování, strava a úkony péče).  

2. Podrobná pravidla pro evidenci i úhradu fakultativních služeb jsou dále upravena 

v samostatné vnitřní směrnici chráněného bydlení. 

3. Výše úhrady u fakultativní služby doprava automobilem pro soukromé účely klienta se 

snižuje s počtem přepravovaných osob. Touto dopravou jsou cesty požadované 

klientem k zabezpečení jeho osobních záležitostí (lékař, nákupy, kultura, návštěvy 

příbuzných apod.). 

4. Aktuální měsíční vyúčtování fakultativních služeb je klientovi nebo opatrovníkovi 

předáno vždy do 20. dne následujícího měsíce poté, kdy byly klientovi tyto služby 

poskytnuty. 

 

FAKULTATIVNÍ 

SLUŽBA 
popis fakultativní služby výše úhrady 

doprava 

automobilem pro 

soukromé účely 

klienta  

doprava klienta osobním autem 

poskytovatele na žádost klienta 
6 Kč / km 
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doprovod klienta 

nad rámec 

základních činností 

náklady zaměstnanců na stravu, 

ubytování, jízdné, či vstupné při akcích 

a doprovodech klienta nad rámec 

základních činností (rekreace atd.) 

náklady zaměstnanců 

/ počet klientů 

Pro jiné požadované služby dle individuálních potřeb a požadavků klienta bude stanovena 

úhrada a tyto služby budou poskytovány v případě, že tomu nebudou bránit právní, 

provozní či personální důvody ze strany poskytovatele. 

 

Tento Sazebník poskytovaných služeb nabývá účinnosti dne 1. 2. 2023. 

Současně k tomuto dni ruším Sazebník poskytovaných služeb ze dne 20. 9. 2022. 

 

V Jindřichově Hradci dne 17. 1. 2023 

 

 
 

Mgr. Aleš Adamec 
vedoucí Chráněného bydlení Naplno 


