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CENÍK ZÁKLADNÍCH, FAKULTATIVNÍCH, ZPROSTŘEDKOVANÝCH  SLUŽEB 

a 
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ A ÚKONŮ 

při poskytování služby DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
(DOZP)  

 
(platný od 1. 2. 2023) 

 

Ceník vychází z platného znění Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.  

Tento dokument je předáván uživateli při podpisu Smlouvy o poskytnutí služby DOZP. 
 

 
 

I. Základní sociální poradenství (zdarma) 

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace 

b) poskytnutí informace o možnostech výběru sociálních služeb podle potřeb osob  
a o jiných formách pomoci (různé druhy sociálních dávek) 

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti 
s poskytováním sociálních služeb 

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se 
spolupodílejí na péči o osobu 

 

 

II. Poskytnutí ubytování (za úhradu) 

 

Za ubytování platí uživatel úhradu ve výši: 

280 Kč / den / jednolůžkový pokoj 

270 Kč / den / dvoulůžkový pokoj  

Do ceny za ubytování jsou zahrnuty provozní náklady související s ubytováním, tj. energie 
(teplo, voda, elektřina), základní hygienické a úklidové prostředky, úklid, praní, žehlení  
a drobné opravy ložního, osobního prádla a ošacení (jedná se pouze o osobní a ložní prádlo, 
které uživatel používá ve službě DOZP).  

Za nezletilé děti je ubytování a náklady s ním spojené hrazeno poskytovatelem služby 
(zákonný zástupce hradí pouze odebranou stravu a péči – viz níže v ceníku). 

 

Poznámka k ubytování:  

Pokoje nemají vlastní sociální zařízení. 
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III. Poskytnutí stravy (za úhradu) – zajištění celodenní stravy odpovídající 

věku a zásadám racionální výživy (ev. potřebám dietního stravování) 
 

Za stravu platí uživatel úhradu ve výši: 

Snídaně 20,- Kč 

Dopolední svačina 15,- Kč 

Oběd 105,- Kč 

Odpolední svačina 15,- Kč 

Večeře 80,- Kč 

CELKEM  235,- Kč / den 
 

(Ceny jsou uvedeny včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.) 

 

Poznámka ke stravování:  

Odhlašování a přihlašování stravy probíhá dle Domácího řádu DOZP, Čl. 4 – Stravování 
v DOZP. V souladu s tímto dokumentem bude uživateli vrácena částka za neodebranou 
stravu, dle Čl. 4 – Stravování v DOZP a Čl. 7 – Nepřítomnost uživatele v DOZP.  

 

Poznámka k ubytování a stravování: 

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu.  

V případě, že uživateli po uhrazení ubytování a stravování nezůstane 15% jeho příjmu, 
je mu stanovena tzv. „snížená úhrada“. Podmínkou pro stanovení snížené úhrady je 
doložení výše příjmů, a to formou písemného Oznámení o aktuální výměře invalidního 
důchodu z ČSSZ. 

(Příspěvek na péči = PnP není počítán jako příjem.) 

 

IV. Poskytnutí péče (za úhradu) 

 

Přehled poskytovaných úkonů péče, která je nasmlouvána individuálně dle potřeb uživatele: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 sociálně terapeutické činnosti 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

 

K úhradě úkonů péče slouží uživateli státem přiznaný „příspěvek na péči = PnP“.  
Za poskytnutí úkonů péče náleží poskytovateli 100% přiznaného PnP. 

Uživatel je povinen poskytovateli předložit Potvrzení o aktuální výši přiznaného příspěvku 
na péči a dále pak vždy při jeho změně. 

Poznámka: 

Uživateli je vrácena poměrná částka z PnP za dny jeho celodenní nepřítomnosti v domově 
v souladu s ustanoveními v dokumentu Domácí řád DOZP, Čl. 7 – Nepřítomnost uživatele 
v DOZP. 
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V. Fakultativní služby (poskytovány za úhradu) 

 

Fakultativní činnosti jsou doplňkové služby poskytované uživatelům pravidelně i nepravidelně 
nad rámec základních činností. Poskytovateli z nich plynou vyšší, jinou formou nehrazené 
náklady. Jejich využívání/poskytování je domlouváno vždy na základě individuálních potřeb 
uživatele a možností poskytovatele. Uživatelé mohou, ale nemusí tyto služby využívat  
a hradí si je z vlastních prostředků. 
 
Přehled stávajících FS:   

 Doprava střediskovým automobilem – 10 Kč / 1 km 

            doprava je poskytována dle aktuálních potřeb uživatelů (k lékaři, na úřad ap.),  
            dle možností poskytovatele (počet služebních vozů, jejich kapacita, 
            vytíženost) 

 Koupel ve vířivce - 40 Kč / procedura (max. 20 minut)  

 

 

VI. Zprostředkované služby (poskytovány za úhradu) 

 

Jedná se o služby, jejichž využití středisko svým uživatelům zprostředkuje a jsou prováděny 
jiným (odborným) pracovníkem, než střediskovým zaměstnancem – např. muzikoterapie, 
canisterapie, hipoterapie. Hrazeny jsou buď v hotovosti ihned po využití služby tomu, kdo ji 
poskytl; nebo v rámci vyúčtování služeb za daný kalendářní měsíc na základě fakturace od 
dodavatele služby. 

Ceny jednotlivých zprostředkovaných služeb stanoví (odborní) pracovníci, kteří 
je poskytují. 

 

 

VII. Další náklady spojené s využíváním služeb v DOZP nad rámec 
základních a fakultativních služeb: 

 
Každý uživatel, který používá vlastní TV nebo rádio, je povinen si hradit měsíční 
koncesionářské poplatky a pravidelné revize vlastních elektrospotřebičů na vlastní náklady. 
Totéž platí o opravách těchto elektrospotřebičů. 

Každý uživatel je povinen sám ze svých příjmů hradit svoje náklady spojené s úhradou za 
zdravotní péči (lékař, léky, kompenzační pomůcky), s útratou při nákupu věcí pro vlastní 
potřebu či náklady na kulturní, sportovní akce a výlety, a to buď z vlastního kapesného, nebo 
prostřednictvím vyúčtování služeb. (Pokud jsou tyto náklady hrazeny prostřednictvím 
poskytovatele, jsou uživateli započteny do vyúčtování za daný kalendářní měsíc.) 

 

Poznámka: 

Každý uživatel si minimálně 1x ročně zakoupí 1 osušku (rozměr 70x140 cm) a jeden menší 
ručník (rozměr 30x50 cm). Ideální je předat nové ručníky do DOZP vždy začátkem 
kalendářního roku (v průběhu ledna). 

Poskytovatel zásoby ručníků a osušek ve službě DOZP průběžně obnovuje a doplňuje na 
svoje náklady. Ovšem jedná se o spotřební materiál, který se každodenním používáním 
rychle opotřebovává a ničí a náklady na zajištění nových kusů každoročně narůstají. Proto je 
zde snaha alespoň částečně rozdělit tyto náklady mezi uživatele a poskytovatele služby. 


