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Vnitřní předpis číslo 4.1. 

 

Poplatky za poskytnutí sociální služby  - ubytování 

Sazby jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úhrada za 

poskytovanou sociální službu – ubytování, je stanovena za každý započatý den a zahrnuje i 

platbu energií. 

• Klientovi / klientce je zrušena smlouva poslední uhrazený den, pokud neprokáže činnost 
směřující k vyřešení situace do stanoveného termínu.  

• Při narození dítěte se platba navyšuje v den příchodu, je vydán nový Dodatek ke smlouvě.  

• V případě vícedenní i pravidelně opakované nepřítomnosti klienta nebo jejích dětí 
/dovolené, pobyt u příbuzných, studium dětí, prázdninové nepřítomnosti, apod./, jsou platby 
dle sazebníku nezměněny, pokud není ze zřetele hodných důvodů stanoveno jinak. 

• Pro otce či jinou osobu, která má svěřené dítě, respektive děti do péče, platí stejný sazebník 
jako pro matku. 

ubytovaný/á částka / den 

osoba s nezletilým dítětem (dětmi)                        140 Kč 

nezletilé dítě do 18-ti let        90 Kč 

zletilé nezaopatřené dítě do 26 let    90 Kč 

těhotné ženy v tísni (od 18 let) a ženy, které nemají své děti momentálně s 
sebou ze závažných důvodů. 

170 Kč 

 

Příklady: 

ubytovaná/í částka / den (Kč) částka / 30 dnů částka / 31 dnů 

matka + 1 dítě 140+90 = 230 6 900 Kč 7 130 Kč 

matka + 2 děti 140+2x90 = 320 9 600 Kč 9 920 Kč 

matka + 3 děti 140+3x90 = 410 12 300 Kč 12 710 Kč 

matka + 4 děti 140+4x90 = 500 15 000 Kč 15 500 Kč 

osoba bez dětí (těhotná žena) 170 5 100 Kč 5 270 Kč 

matka + otec + 1 dítě 2x140+90 = 370 11 100 Kč 11 470 Kč 

matka + otec + 2 děti 2x140+2x90=460 13 800 Kč 14 260 Kč 

 


