
CENÍK ZA ZÁKLADNÍ SLUŽBY K 1. 1. 2017 
 
Výše úhrady, kterou klient zaplatí za službu, se skládá ze tří složek: 
1. úhrada za ubytování, 
2. úhrada za stravu, 
3. úhrada za péči. 
  
Úhrada za ubytování (od 122 Kč do 186 Kč/den) 

jednolůžkový pokoj v patře: 149 Kč/den 
jednolůžkový pokoj (č. 201): 149 Kč/den 
jednolůžkový pokoj malý v krčku: 159 Kč/den 
jednolůžkový pokoj velký: 186 Kč/den 
dvoulůžkový malý pokoj: 133 Kč/den 
dvoulůžkový velký pokoj: 143 Kč/den 
třílůžkový pokoj: 122 Kč/den 
  
2. Úhrada za stravu (134 Kč/den standard, 159 Kč/den Dia) 

snídaně: 25,50 Kč (12,00 Kč cena surovin + 13,50 Kč režijní náklady) 
Dia svačinka: 12,50 Kč (6,00 Kč cena surovin + 6,50 Kč režijní náklady) 
oběd: 52,50 Kč (25,00 cena surovin + 27,50 Kč režijní náklady) 
svačina: 20,00 Kč (9,50 cena surovin + 10,50 Kč režijní náklady) 
večeře: 36,00 Kč (17,00 Kč cena surovin + 19,00 Kč režijní náklady) 
Dia večeře: 12,50 Kč (6,00 Kč cena surovin + 6,50 Kč režijní náklady) 
  
3. Úhrada za péči 

Úhrada za poskytovanou péči se stanoví za kalendářní měsíc v částce přiznaného 
příspěvku na péči. 
Úhrada za péči zahrnuje: 

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
 sociálně terapeutické činnosti, 
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

Příspěvek na péči podle § 73, odst. 4, Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
náleží poskytovateli sociálních služeb, tj. v tomto případě NADĚJE, pobočka 
Nedašov. 
  
Příspěvek na péči 
I. stupeň (lehká závislost) 880 Kč/měsíc 
II. stupeň (středně těžká závislost) 4 400 Kč/měsíc 
III. stupeň (těžká závislost) 8 800 Kč /měsíc 
IV. stupeň (úplná závislost) 13 200 Kč/měsíc 
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1. doprava služebním automobilem 

 k odbornému lékaři: 6 Kč/km (poplatek za spotřebu PHM) 
 v rámci volnočasových aktivit jako výlety, kulturní akce: 6 Kč/km (poplatek za 

spotřebu PHM) 
 v rámci reprezentace poskytovatele - není zpoplatněno 
 v případě akutního převozu do zdravotnického zařízení - není zpoplatněno 

  

2. napojení vlastních elektrospotřebičů 

 televizor: 50 Kč/měsíc (poplatek za odběr elektrické energie) 
 lednička: 40 Kč/měsíc (poplatek za odběr elektrické energie) 
 počítač: 50 Kč/měsíc (poplatek za odběr elektrické energie) 

  

3. zprostředkování holičských, kadeřnických a pedikérských služeb, 
zprostředkování taxislužby 

 není zpoplatněno (jedná se pouze o telefonické zajištění podnikatelského 
subjektu); klient hradí za odebranou službu přímo podnikatelskému subjektu 

  

4. vedení depozit klienta 

 není zpoplatněno (jedná se o hospodaření s financemi klienta) 

 


