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Ubytování 
jednolůžkový pokoj 

• Žabovřeská                     230 Kč/den 

• Kosmákova                   ; 220 Kč/den 

• Obecní byty  

(Dvorského, Obilní trh, Vaculíkova)         220 Kč/den 

Ubytování zahrnuje topení, teplou vodu a studenou vodu, odběr el. proudu dle standardního 

vybavení pokoje, svoz odpadu, opravy v rámci běžného opotřebení. 

 

Stravování 

• Fond uživatelů  

Pokud si klient připravuje stravu společně s ostatními klienty, hradí částku podle skutečného 

množství odebrané stravy v daném měsíci, vypočítanou dle úhradovníku, do Fondu uživatelů 

bytu, ze kterého se hradí nákup potravin na přípravu jídel.  

 

• Pomoc s přípravou stravy    50 Kč/den (všechna jídla) 

Pokud si klient připravuje stravu společně s ostatními klienty, hradí částku za pomoc s přípravou 

stravy podle skutečného množství odebrané stravy. 

Celková částka za pomoc s přípravou stravy je součástí vyúčtování služeb.   

Částka za jednotlivá jídla 

Jídlo 

Fond uživatelů 
(částka za 
suroviny) 

Pomoc s přípravou 
stravy Celkem 

snídaně 25 Kč 9 Kč 34 Kč 

svačina dopolední 12 Kč 5 Kč 17 Kč 

oběd (netýká se oběda dováženého 
externím dodavatelem) 61 Kč 18 Kč 79 Kč 

svačina odpolední 12 Kč 5 Kč 17 Kč 

večeře 45 Kč 13 Kč 58 Kč 

Celkem 155 Kč 50 Kč 205 Kč 

 

• Obědy v pracovní dny jsou zajišťovány externím dodavatelem-firmou, úhrada dle aktuálního 

ceníku firmy. 

 

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.  
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Péče 

• 120 Kč / hodinu 

 

Péče individuální (částka se stanovuje vždy jen za skutečně spotřebovaný čas péče) 

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou  

hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

 

Péče skupinová (hodinová sazba se rozpočítá mezi daný počet uživatelů) 

Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou  

hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

 

Fakultativní služby 

 

• Doprava automobilem individuální po Brně  8 Kč/km 

 (např. k lékaři, v rámci volnočasových aktivit, pokud není možné zajistit tuto dopravu jiným 

způsobem): 

 

• Doprava automobilem skupinová po Brně  35 Kč/osoba 

 

• Doprava automobilem mimo Brno   

Částka úhrady za výlet bude oznámena týden předem na základě provedené kalkulace . 

 

• Internetové připojení       30 Kč/měsíc 

(Wi-Fi nebo kabel na pokoji, pro zařízení v majetku uživatele) 

 

 

Úhradovník je platný od 1. 6. 2022 


