
 

 

 
C E N Í K 

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče s účinností od 01. 06. 2020 

 

 
UBYTOVÁNÍ + STRAVA + ÚHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROVOZOVÁNÍM REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DLE §50 ZÁKONA Č. 108/2006 Sb.    

          16.740 Kč / 31 dnů 

          16.200 Kč / 30 dnů 
 

 
Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušným ustanovením Zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách následovně: 
Úhradu za ubytování a stravu poskytovateli sociální služby stanovuje prováděcí právní předpis Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR. 
 

  ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ     210,- Kč/den 
(zahrnuje platbu za lůžko, elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, úklid pokoje a společenských 
prostorů, služby prádelny Domova) 
 

 ÚHRADA ZA STRAVOVÁNÍ     170,- Kč/den 
(obsahuje snídani, oběd, večeři, pitný režim a dle přání klienta (nejen u diabetiků) druhou večeři)  
 
 
ÚHRADA NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROVOZOVÁNÍM REGISTROVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
§50 DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DLE ZÁKONA Č. 108/2006 Sb. 
(dopolední svačina, odpolední svačina, káva, resp. jiný nápoj dle specifických potřeb klienta, administrativa, správa 
finančních prostředků/depozita, zasílání výpisu/vyúčtování, fotokopie, drobné individuální nákupy, zajištění léků, 
zdravotnický a ošetřovatelský materiál, terapeutické pomůcky, časopisy/tisk, křížovky, fotografie etc.) 
 

         160,- Kč/den 

     CELKEM = 540 Kč/den      

     
 

 Doplňkové služby (hrazené z osobních financí/depozita klienta) 
 Kadeřník  dle ceníku kadeřníka 
 Pedikúra, manikúra  dle ceníku pedikérky 

 

 Doprava individuální     20 Kč/km (individuální doprava klienta v doprovodu personálu, např. oční, zubař, etc.)  
 Nevyužité lůžko       200 Kč/den (v případě hospitalizace, resp. pobytu mimo Domov) 
 Rezervace lůžka       200 Kč/den  
 Výpověď Smlouvy ze strany Klienta = 200 Kč/den, tj. za období 10 dnů celkem 2.000 Kč 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- 
Platba za pobyt je uskutečňována vždy k 10. dni příslušného měsíce.  
 

Příspěvek na péči ve smyslu Zákona o sociálních službách č.108/2006Sb. náleží přímo poskytovateli sociálních služeb. 
O příspěvek na péči žádá klient na sociálním odboru příslušného úřadu s rozšířenou působností, ve kterém má trvalé 
bydliště. Příspěvek na péči posuzuje revizní lékař podle zdravotního stavu klienta a jeho závislosti na pomoci při 
zvládání běžných úkonů. Doporučujeme neodkládat podání žádosti o příspěvek na péči. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. 
Dovolujeme si vás upozornit, že příspěvek na péči je určen výhradně na péči (§73 odst. 4, Zákon č. 108/2006) a 
nelze jej použít na úhradu za pobyt klienta. 
 

 
Dne: ……………………………………… 
 
Klient/Zástupce klienta svým podpisem s Ceníkem souhlasí. 

 
 
Podpis Klient/Zástupce klienta: …………………………………………………. 


