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Ceník služeb (Centrum denních služeb)     

(platnost od 1. 11. 2017) 

Ceník služeb může být v průběhu roku upravován podle výše nákladů na poskytované základní  

a fakultativní činnosti a ceny obědů. 
 

I. SOCIÁLNÍ SLUŽBA - ZÁKLADNÍ ČINNOSTI  

Uživateli jsou v souladu se zák.108/2006Sb. §45 (vyhl. 505/2006 Sb. §11) poskytovány základní činnosti podle 

míry jeho potřeb. 

Stupeň 

příspěvku 

na péči 

 

Výše příspěvku 

na péči 

 

Hodinová 

sazba 

Maximální výše 

úhrady 

 za sociální služby 

Maximální výše úhrady  

pro uživatele, kteří jsou 

 zároveň uživatelé STD 

0 + I. 0 - 880,-  1.400,- 200,- 

II. 4.400,-  2.400,- 300,- 

III. 8.800,- 80,- 3.400,- 500,- 

IV. 13.200,-  4.400,- 1.000,- 

 

1. Za účelem úhrady sociálních služeb má uživatel přiznán příspěvek na péči zohledňující stupeň 

závislosti. Předložením aktuálního rozhodnutí o výši příspěvku je stanovena cena služeb dle výše 

uvedené tabulky.  

2. Uživateli je účtována výše úhrady, která odpovídá skutečné přímé péči, která mu v daném měsíci 

byla poskytnuta. 

3. Nejnižší účtovaný časový úsek je 15 min.  

4. Platby za základní služby jsou vybírány zpětně a to do 15. dne následujícího měsíce. 

5. Na začátku měsíce dostává uživatel služby přehled o celkové ceně účtovaných úkonů, ceně stravy, 

dopravy a fakultativních služeb za minulý měsíc. 

6. Při účasti na kulturních, společenských, sportovních akcích, výletech atd., které probíhají 

v provozní době Centra denních služeb, uživatel platí mimo hodinové sazby také vstupné v plné 

výši (pokud na tyto akce nebyly získány finanční prostředky z jiných zdrojů). Doprava je již 

zahrnuta v hodinové sazbě.  

7. Doprava a doprovod na akce, které probíhají mimo provozní dobu služby jsou považovány za 

fakultativní službu – viz níže.  
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II. STRAVA 

Cena za oběd       70,- Kč   

Cena stravy se nezahrnuje do základních činností – uživatel si ji hradí v plné výši. Aktuální cenu obědů 

stanovuje dodavatel. Platby za obědy jsou vybírány zálohově předem. 

Strávníkům nejsou účtovány provozní náklady spojené se zajištěním a podáváním stravy (dovoz 

obědů, ohřev, energie, péče o nádobí). 

 

III. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 

Uživateli jsou poskytovány tzv. fakultativní (doplňkové) činnosti nad rámec základních činností dle zák. 

108/2006 Sb. Platba za dopravu je vybírána zpětně a to do 15. dne následujícího měsíce. Platby za 

ostatní služby jsou vybírány zálohově předem. 

Doprava: 

Přeprava uživatele z bydliště do organizace a zpět či v rámci akcí pořádaných mimo prostory 

organizace a/nebo mimo provozní dobu Centra denních služeb (např. večerní nebo víkendové akce).  

Počítá se celá trasa, tzn. i cesta samotného řidiče na adresu předání a cesta zpět bez uživatele. Cena 

za dopravu je rozpočtena mezi počet uživatelů, kteří jsou v autě. Uživatelům je účtována nejkratší 

trasa dle serveru www.mapy.cz.  V odůvodněných případech (např. změna trasy kvůli dalšímu uživateli 

přítomnému v autě) může být účtován skutečný počet najetých km, maximální rozdíl od nejkratší trasy 

ale tvoří 5 km. Uživatelům nejsou účtovány náklady na čas řidiče.  

Cena za dopravu       6,- Kč/ km  

 

Doprovod: 

Doprovod na akce mimo provozní dobu sociální služby. Počítá se celkový čas doprovázející osoby, tj.  

i čas potřebný k vyzvednutí uživatele sociální služby. Cena za doprovod se rozpočítá mezi všechny 

uživatele, kteří se akce účastní. Minimální účtovaná doba je 15 min.  

Cena za doprovod       80,- Kč/ hod.  

 

Taneční a divadelní soubor Kukačky  Bez úhrady 

 

Letní pobytová akce (Putování s oslem)  Doprava + ubytování + strava (dle skutečných 

nákladů) 

 

Schválila: Mgr. Sabina Mičková (ředitelka) 

V Borovanech dne 31. 10. 2017 


