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CENÍK POBYTOVÝCH SLUŽEB 
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
číslo registrace: 1971417 

 
Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, kterou se stanoví výše 
úhrady za poskytovanou pobytovou sociální službu dle § 73 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a prováděcí 
vyhlášky č. 505/2006 Sb. platná od 01. 01. 2023. 
 

V pobytové sociální službě Týdenní stacionář je cena pobytu účtována za ubytování, úklid, praní a drobné opravy 
ložního prádla, žehlení a provozní náklady související s ubytováním. Cena stravy je účtována za stravu v rozsahu čtyř 
jídel. Cena za péči je účtována dle přiznaného stupně příspěvku na péči. 

 
UBYTOVÁNÍ A STRAVA 
 

Výše úhrady za ubytování činí 270,- Kč / den.  
 

Výše úhrady za celodenní stravu činí 235,- Kč / den  
 

• snídaně … 30,- Kč, oběd … 105,- Kč, svačina … 30,- Kč, večeře … 70,- Kč     

 
POSKYTOVÁNÍ PÉČE 
 

Výše měsíční úhrady za poskytovanou péči z přiznané výše příspěvku činí: 
 

• příspěvek I. stupeň       880,- Kč      
• příspěvek II. stupeň   4.400,- Kč       
• příspěvek III. stupeň 12.800,- Kč      
• příspěvek IV. stupeň 19.200,- Kč      

 
NEPŘÍTOMNOST UŽIVATELE  

 

1. Na úhradu za pobyt (za lůžko) se nahlíží tak, že i v případě, že uživatel není ve službě přítomen (např. z důvodu 
nemoci), poskytovatel nemůže takové lůžko obsadit a zůstává nevyužito. V takovém případě proto poskytovateli 
úhrada za poskytnuté lůžko náleží. 
 

2. Pokud není uživatel ve službě přítomen z důvodu uzavření služby (např. provozní či technické důvody), tzn. 
nepřítomnost uživatele je způsobena na straně poskytovatele, není za tyto dny cena za pobyt účtována. 
 

3. Platba za stravu je účtovaná dle skutečného stavu přítomnosti uživatele ve službě. 
 

4. Celá výše měsíčního příspěvku na péči náleží poskytovateli. V případě, že není uživatel přítomen ve službě déle než 
jeden týden (7 dní), je mu od osmého dne nepřítomnosti vracena poměrná část příspěvku na péči. 

 
PLATBY A VYÚČTOVÁNÍ SLUŽBY 
 

1. Platba za službu probíhá bezhotovostním převodem na účet poskytovatele sociálních služeb na základě měsíčního 
vyúčtování, kde je vypočítána přesná částka k úhradě. Platba formou záloh se neprovádí. 
 

2. Měsíční vyúčtování služeb je vystavováno každý měsíc, nejpozději do deseti dnů od ukončení účtovaného měsíce. 
Následně je toto vyúčtování zasíláno buď elektronicky (v zaheslované formě ve formátu pdf) nebo v písemné formě, 
dle předchozí dohody. 

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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