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CENÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB 
 

1. Nad rámec základních činností jsou uživatelům služby ze strany poskytovatele nabízeny fakultativní služby v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

 

2. Stanovení úhrady za fakultativní činnost má jasné vymezení dané zákonem o sociálních službách. U činností fakultativních 
může být dle § 77 tohoto zákona úhrada stanovena v plné výši zkalkulovaných nákladů na tyto služby. Úhrada a rozsah 
těchto služeb se řídí aktuálním platným ceníkem. 

 

3. V případě zájmu o některou fakultativní službu, se uživatel služby obrátí na pracovníka v sociálních službách, sociální 
pracovnici či vedoucí služby.  

 

4. Ceník fakultativních služeb tvoří samostatnou přílohu Smlouvy o poskytnutí sociální služby v Týdenním stacionáři či 
v Domově pro osoby se zdravotním postižením. 

 

5. Tento ceník je platný od 01.01.2023. 

 

NÁZEV FAKULTATIVNÍ SLUŽBY VÝŠE ÚHRADY DALŠÍ INFORMACE 

Doprava uživatele 

8,- Kč / km 
 

+ 
 

80,- Kč / započatá 
půlhodina 

Úhrada se skládá z částky za km a z nákladů na řidiče. 

Doprovod do / ze zařízení výše jízdného 
Výše úhrady se počítá dle skutečných nákladů na jízdné 
pro pracovníky. 

Praní osobního prádla 60,- Kč Výše úhrady je stanovena za jeden prací cyklus. 

Kadeřnice, pedikúra, manikúra --- 
Výše úhrady je stanovena dle skutečných nákladů třetí 
strany (dodavatele). 

Připojení k internetu v ubytovacích 
prostorách uživatelů 

30,- Kč / měsíc --- 

Poškození majetku poskytovatele 

200,- Kč/ hodina 
 

+ 
 

cena materiálu 

Oprava majetku poskytovatele poškozeného úmyslným 
zaviněním uživatele služby.  
Výše úhrady se skládá z času na práci opravy a ceny 
materiálu nebo dle skutečných nákladů třetí strany 
(dodavatele). 

Zničení majetku poskytovatele pořizovací cena majetku 
Zničení majetku poskytovatele poškozeného úmyslným 
zaviněním uživatele služby.  

Povinné revize vlastních 
elektrospotřebičů 

--- 
Výše úhrady je stanovena dle skutečných nákladů třetí 
strany (dodavatele). 

 
Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo aktualizovat výši úhrad fakultativních služeb v tomto ceníku. 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HVOZDY, O.P.S. 
Masečín 119, 252 07 Štěchovice 

IČ: 29128218, tel. 728 122 342 
e-mail : info@css-hvozdy.cz 

www.css-hvozdy.cz 
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