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Ceník sociální služby Podpora samostatného bydlení 
platný ke dni 1.1. 2023 

Ceník sociální služby Podpora samostatného bydlení Handicap centrum Srdce, o.p.s. 
vychází z platného znění § 9 Vyhlášky č. 505/2006 Sb, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

Jméno a příjmení klienta: …………………………………….. 

I. 
Výše platby za poskytnutí základních činností 

Tento ceník ustanovuje platbu za sociální službu Podpora samostatného bydlení 
Handicap centra Srdce, o. p. s.  takto: 

- platba za poskytování úkonů péče je 135,- Kč za hodinu, podle skutečně 
spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování služby, včetně času 
nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,  

- klient hradí každou započatou čtvrthodinu 
- pokud nedojde k poskytnutí služby ze strany klienta, aniž by klient předem změnu 

nahlásil hradí 75% částky za poskytnutí smluveného úkonu  

II. 
Výše platby za poskytnutí fakultativní služby 

Tuzemské a zahraniční pobyty jsou hrazeny podle skutečných nákladů uvedených na 
přihlášce k pobytu. 

Výše platby je konečná a pevná, stanovená v rozsahu smlouvy mezi uživatelem a 
poskytovatelem sociálních služeb v souladu s ustanovením zákona o sociálních službách č. 
108/2006 Sb.  

                                                                 III. 
Způsob úhrady 

 Platba se provádí zpětně, vždy do 15. dne následujícího měsíce. Úhrada bankovním 
převodem na účet Poskytovatele č. ú.: 103 060 8855/0100 Komerční banka. 

IČ:  275 76 612  Bankovní spojení: Equa bank, a.s. 
DIČ: CZ 27576612  Číslo účtu: 103 060 8855/0100 
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IV. 
Závěrečné ustanovení 

Obě strany prohlašují, že si tento Ceník přečetly, jeho obsahu rozumí a s jeho obsahem 
úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

V Poděbradech dne ……………………………………. 

………………………………………                                     …………………………………. 
                podpis Osoby                                                                     podpis Poskytovatele 

……………………………………… 
podpis oprávněné osoby v případě omezení  
způsobilosti klienta k právní
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