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Ceník poskytovaných služeb Domov pro seniory 
Platnost 1.4.2019 

dle z. č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. a dalšími vnitřními pravidly. 

UBYTOVÁNÍ  CENA  

1.  LŮŽKOVÝ POKOJ  
200,-KČ/DEN  

2.  LŮŽKOVÝ POKOJ     

STRAVOVÁNÍ  CENA  
KLIENTŮM NA NUTRIČNÍ PODPOŘE ČI  SE 

SNÍŽENÝM PŘÍJMEM POT RAVY BUDE CENA 

PONÍŽENA DLE INDIVIDUÁLNÍ DOHODY .  

SNÍDANĚ  24,-  KČ  

PŘESNÍDÁVKA  16,-  KČ  

OBĚD  74,-  KČ  

SVAČINA  16,-  KČ  

V  CENĚ STRAVY JSOU ZA HRNUTY I  

REŽIJNÍ POPLATKY POSKYTOVATELE .  

1.  VEČEŘE  24,-  KČ  

2.  VEČEŘE  16,-  KČ  

CELKEM  170,-  KČ/DEN  

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, musí Uživateli po úhradě za ubytování 

a stravování zůstat alespoň 15 % jeho příjmů. Jsou-li Uživateli zasílány jeho příjmy na účet 

Poskytovatele, Uživatel si může sám určit, zda je mu zůstatek jeho příjmů po úhradě vždy 15. den v měsíci 

vyplacen v hotovosti nebo zda si jej uloží na depozitní účet u Poskytovatele. Správu financí Uživatele na 

jeho depozitním účtu u Poskytovatele provádí Poskytovatel zdarma. 
 

PÉČE  

Služby péče o osobu se hradí z příspěvku na péči (PnP), který vyplácí Úřad práce. Příspěvek na péči se 

nezapočítává do úhrady za ubytování a stravu! V případě umístění žadatele – klienta do Domova, náleží 

celá výše příspěvku na péči zařízení a slouží na úhradu služeb péče (§ 73 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb.). 

Úhrada za poskytnutou péči náleží Poskytovateli i v případě, kdy příspěvek byl Uživateli přiznán zpětně, 

a to od data uzavření této smlouvy do data vyplacení příspěvku na péči Uživateli nebo době od data 

přiznání příspěvku na péči Uživateli do data jeho vyplacení Uživateli, podle toho, která z těchto dob je 

kratší. 

Vrací se přeplatek příspěvku na péči, a to v poměrné části z příspěvku na péči za každý kalendářní den, 

v příslušném měsíci, kdy smlouva nebyla ještě účinná, resp. zanikla nebo v případě pobytu mimo zařízení 

vyjma dnů strávených ve zdravotnických zařízeních. 
 
 

Poskytovatel nabízí bezplatné využívání správy finančních depozit a základního sociálního poradenství. 
 

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY  CENA  

DOPRAVA  12,-  KČ /KM  

TISK ,  KOPÍROVÁNÍ DOKUMENT Ů  2,-  KČ/LIST  

PRONÁJEM TELEVIZORU (PRONÁJEM ;  REVIZNÍ ,  

KONCESIONÁŘSKÝ POPL . )  –  ½  CENY NA 2  LŮŽKOVÉM POKOJI  
170,-  KČ/MĚSÍC  

VLASTNÍ ELEKTROSPOTŘE BIČ  +  REVIZE  35,-  KČ /  MĚSÍC  

PROFESIONÁLNÍ PEDIKÚR A A KADEŘNICKÉ SLUŽBY  ZPR OSTŘE DKOV ÁN O  

  


