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Příloha č. 1 ke Směrnici č. 3 – Úhrady za ubytování, stravu, péči a fakultativní služby uživatelů 
   

Ceník úhrad poskytovaných služeb – Domov pro osoby se 
zdravotním postižením platný od 1. 1. 2023 

 
Strava - racionální, dietní, diabetická 

 

1 porce 
Snídaně 

v Kč 
Přesnídávka 

v Kč 
Oběd 
v Kč 

Večeře 
v Kč 

Celodenní 
strava v Kč 

Celkem 45,00 21,00 87,00 52,00 205,00 

Cena potravin 21,00 10,00 38,00 25,00 94,00 

Režijní náklady 24,00 11,00 49,00 27,00 111,00 

 

½ porce 
Snídaně 

v Kč 
Přesnídávka 

v Kč 
Oběd 
v Kč 

Večeře 
v Kč 

Celodenní 
strava v Kč 

Celkem 34,50 17,00 71,50 35,00 158,00 

Cena potravin 12,50 7,00 27,50 11,00 58,00 

Režijní náklady 22,00 10,00 44,00 24,00 100,00 

 
 
Vratky za stravu se vyplácejí v termínu, který je dohodnut s uživatelem, nejpozději však 
do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl.  
 
 

UBYTOVÁNÍ 

Domov u Zvonu a Domov u Slunečnice 

Typ pokoje Cena v Kč/den 

jednolůžkový pokoj 270 

dvoulůžkový pokoj 250 

Domky U Lesa, Domky Pod Lysou, Domky Pod Lipami, 
Domky v Zahradě, Domky na Rozcestí 

Typ pokoje Cena v Kč/den 

jednolůžkový pokoj 280 

dvoulůžkový pokoj 260 

 
Vratka za ubytování se neposkytuje. 
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Úhrada za péči 

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením  

Úhrada za péči je stanovena měsíčně ve výši přiznaného 
příspěvku na péči. 

 
 

Fakultativní služby 

Ostatní služby: 

- využití telefonního spojení na zajištění kontaktů dle potřeb uživatelů – využití služebního telefonu   
1x za týden je posuzováno jako základní činnost – uživatel nehradí; využití telefonu nad tento rámec 
je posuzováno jako fakultativní služba – uživatel hradí dle vyúčtování operátora 

- kopírování nebo tisk formátu A4 – cena za 1 stránku 2 Kč 

Doprava automobilem organizace 

- doprava automobilem organizace (účtováno dle průměrné spotřeby paliva a ceny pohonných hmot, 
dle druhu použitého vozidla) 

- uvedené ceny jsou stanoveny pro 1 uživatele za 1 ujetý km, v případě, že využije dopravu 
automobilem organizace více uživatelů současně, cena se dělí počtem uživatelů 

Druh vozidla Cena v Kč 

- auto – VW Caddy 1TV 3361 8 

- auto – VW Caddy 1TE 8343 7 

- auto – VW Caddy 6T8 3667 7 

- auto – Ford Tourneo 9T0 8649 9 

- auto – Ford Transit 1TP 3200 8 

- auto – Dacia Dokker 5SD 8196  8 

 
 
 
 
 

 
 
 


