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Ceník úhrady základních a fakultativních činností poskytovaných dle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách 
 

Platnost od: 11.09.2019 

 

 

Ubytování a stravování 

Ubytování 210 Kč/den se rozumí cena za pobyt a 

lůžko. Zahrnuje veškerou platbu za elektrickou 

energii, topení, teplou a studenou vodu, úklid 

všech prostor, praní, úpravu a žehlení ložního i 

osobního prádla. 

 11.560 Kč/měsíc 

Stravování 170 Kč/den zahrnuje snídani, oběd, 

svačinu a večeři (u diabetické diety ještě druhou 

večeři). Pitný režim v podobě teplých i studených 

nápojů. 

 

V případě, že pobyt netrvá celý kalendářní měsíc, je úhrada klientovi stanovena dle počtu dnů 

pobytu, a to ve výši 380,- Kč za den pobytu.   

 

Ošetřovatelská péče  

Ošetřovatelská péče nehrazená ze ZP na základě 

indikace ošetřujícího lékaře nebo z důvodu zkva-

litňování péče. 

 

4.440 Kč/měsíc 

V případě, že pobyt netrvá celý kalendářní měsíc, je úhrada klientovi stanovena dle počtu dnů 

pobytu, a to ve výši 146,- Kč za den pobytu.   

 

Celkem 16.000 Kč/měsíc 
 

Fakultativní služby 

Doprovody a pochůzky 150 Kč/hod. 

Převozy automobilem 15 Kč/km 

Kopírování A4 jednostranně 2 Kč/str. 

Kopírování A4 oboustranně 4 Kč/str. 
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Příspěvek na péči 

Příspěvek na péči se do základních poplatků nezapočítává. Dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních 

službách náleží poskytovateli sociálních služeb. Tento příspěvek je použit na úhradu sociální péče o 

klienta, aktivizační programy, kondiční cvičení, volnočasové aktivity a jinou činnost, která je náplní 

dne v zařízení. 

O příspěvek na péči žádá klient na sociálním odboru příslušného úřadu s rozšířenou působností, 

v obci, ve které má trvalé bydliště. Vyplácí jej krajská pobočka Úřadu práce, která je příslušná k roz-

hodování o příspěvku. Příspěvek na péči posuzuje revizní lékař podle zdravotního stavu klienta a jeho 

závislosti na pomoci při zvládání běžných úkonů.   


