
Diakonie ČCE – středisko Střední Čechy    
Kouřimská 15, 280 02 Kolín  
IČ: 42744326 DS:  
DS: gzcui5f  
www.diakonie-stred.cz  
 

CENÍK SLUŽEB 
pro domovy pro seniory v Libici nad Cidlinou a Kostelci nad 

Černými lesy, domovy se zvláštním režimem v Pátku a Opolanech 

platný od 1. 9. 2022 

Poskytovatel se zavazuje uživatelovi nabízet a zajistit veškeré úkony definované zákonem 

108/2006 Sb. za podmínek upřesněných ve vyhlášce 505/2006 Sb. v aktuálním znění. 

I. poskytnutí ubytování 

V ceně za ubytování jsou zahrnuty i provozní náklady související s ubytováním tj. 

poskytnutí tepla, vody, úklidu, elektřiny, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a 

ošacení, žehlení (jedná se pouze o osobní a ložní prádlo, které uživatel využívá v domově) 

apod. 

 1, 2, 3 lůžkový pokoj + příslušenství 250 Kč / den 

vícelůžkový pokoj bez příslušenství 240 Kč / den 

 

II. poskytnutí stravy 

Stravování v sobě zahrnuje zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel. 

   celkem 

snídaně   35 Kč 

dopolední svačina   8 Kč 

oběd   90 Kč 

odpolední svačina   16 Kč 

večeře   51 Kč 

druhá večeře   5 Kč 

Racionální strava: 
- snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, 

večeře 
200 Kč 

Diabetická strava: 
- snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina, 

večeře, druhá večeře 
205 Kč 

Upozornění: Za dobu nepřítomnosti se vrací částka za stravu řádně odhlášenou dle pravidel 

uvedených ve Smlouvě o poskytování služby a Domácím řádu. 
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III. poskytnutí péče 

Za úkony péče hradí uživatel za kalendářní měsíc dle § 73 odst. 4a) zákona 108/2006 Sb. 

ve výši přiznaného příspěvku na péči 

Uživatel je povinen poskytovateli předložit potvrzení o aktuální výši přiznaného příspěvku na 

péči a dále pak vždy při jeho změně. 

Do úkonů péče patří: 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

3. pomoc při použití WC 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh 
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 

 

Upozornění: Za dobu nepřítomnosti se vrací poměrná část příspěvku na péči. Za 

nepřítomnost u příspěvku na péči se NEPOVAŽUJE hospitalizace. 

Další úkony jsou poskytovány zdarma 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

- podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 
 sociálně terapeutické činnosti: 

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 

 aktivizační činnosti 

- volnočasové a zájmové aktivity, 
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, 
- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí: 

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 
 základní sociální poradenství definované ve smlouvě o poskytování služby 
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V. Fakultativní činnosti 

– služby poskytované nad rámec úkonů daných vyhláškou 505/2006 Sb. 

Doprava autem ‚k lékaři, na úřad apod.) 10 Kč / km 

Doprava věcí za klientem do nemocnice apod. 10 Kč / km 

 

VI. Ceník dalších služeb: 

 

Kopírování (černobílé) na vlastní přání klienta 2 Kč – jednostranně / stránka 

3 Kč – oboustranně / list 

Kopírování (barevné) 3 Kč za jednu stránku 

 

Koncesionářské poplatky 
Určeno pouze pro uživatele s trvalým 
pobytem v zařízení  

TV 135 Kč / měsíc 

Rádio 45 Kč / měsíc 

NUTRIDRINK 
- nad rámec stravovací jednotky 

Dle aktuálního ceníku dodavatele 

Pěny a oleje na ošetření kůže Dle aktuálního ceníku dodavatele 

Inkontinenční pomůcky Dle aktuálního ceníku dodavatele 

Kadeřnice Dle aktuálního ceníku dodavatele 

Pedikúra Dle aktuálního ceníku dodavatele 

Poplatky za revizi elektrospotřebiče Dle aktuálního ceníku dodavatele 

Uživatel si dále samostatně hradí náklady na další zprostředkované služby a je povinen 

uhradit skutečnou cenu za doplatky za léky, za drobné nákupy, za výlety, vstupenky apod. 
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NA ZÁKLADĚ SMLOUVY HRADÍTE ke dni 1. 9. 2022 

Jméno a příjmení uživatele:  

 za den za měsíc (31 dní) 

I. UBYTOVÁNÍ   

II. STRAVA   

CELKEM za 
ubytování a stravu 

  

POSKYTNUTÍ 
PÉČE 

 
Dle aktuálního 

rozhodnutí o výši 
příspěvku na péči 
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