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Příloha k platné smlouvě: 

C E N Í K    S L U Ž E B 
v  Týdenním stacionáři pro osoby se zdravotním postižením 

Lhotka 172, 560 02 Česká Třebová 
Platnost ceníku  služeb:  od 1. července 2022 

 
V souvislosti s platností zákona č. 108/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o sociálních službách vydává 
poskytovatel Sociální služby Česká Třebová, Týdenního stacionáře následující Ceník služeb, vypracovaný 
dle platné novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách.    
 
1. Úhrada za péči  
 

Je stanovena na 75 % přiznaného příspěvku na péči za měsíc. 
 
Příspěvek na péči je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění 
potřebné pomoci a jeho výše je stanovena podle míry této závislosti /stupeň I lehká závislost, stupeň II 
středně těžká závislost, stupeň III těžká závislost, stupeň IV úplná závislost /  
Úkony poskytované péče jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování sociální služby. 
 
2. Úhrada za poskytnutí ubytování  
 

Je stanovena na 210,-Kč /den.  
 

Včetně úklidu, praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. 
  
 
3. Úhrada za stravování – dieta racionální (D3)   
 

Je stanovena na 195,-Kč/ den 
 

• snídaně a dopolední svačina v ceně: 51,-Kč 

• oběd a odpolední svačina v ceně: 94,-Kč  

• večeře v ceně: 50,-Kč 
 
Poznámka:  
Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 25 % jeho příjmu. Uživatel, kterému by 
nezůstala z jeho příjmu tato uvedená část, je povinen doložit poskytovateli výši svého příjmu pro účely 
stanovení úhrady a neprodleně mu oznamovat změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady dle 
ustanovení zákona č. 108/2006 Sb.  
 
 
Ceník převzal(a) :  …..……………..……………          ….…………….…..…….. dne: …………..……………… 
                                           uživatel                              opatrovník 
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C E N Í K  S L U Ž E B  pro  nezaopatřené   dítě 
(§ 74, zákona č.108/2006 Sb.) 

v  Týdenním stacionáři pro osoby se zdravotním postižením 
Lhotka 172, 560 02 Česká Třebová 

Platnost Ceníku  služeb:  od 1. července 2022 
 
 
Za pobytové služby v Týdenním stacionáři hradí rodiče dítěte, popř. jiná fyzická osoba povinná výživou 
dítěte úhradu za stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu následovně: 
 
 
1. Úhrada za péči  
 

Je stanovena na 50 - 75% přiznaného příspěvku na péči za měsíc. 
 
Příspěvek na péči je poskytován osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění 
potřebné pomoci a jeho výše je stanovena podle míry této závislosti /stupeň I lehká závislost, stupeň II 
středně těžká závislost, stupeň III těžká závislost, stupeň IV úplná závislost /  
Úkony poskytované péče jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytování sociální služby. 
 
 
3. Úhrada za stravování – dieta racionální (D3)   
 

Je stanovena na 195,-Kč/ den 
 

• snídaně a dopolední svačina v ceně: 51,-Kč 

• oběd a odpolední svačina v ceně: 94,-Kč  

• večeře v ceně: 50,-Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceník převzal(a) :  …..……………..……………          ….…………….…..…….. dne: …………..……………… 
                                           uživatel                              opatrovník 
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Upřesnění k výpočtu platby za kalendářní měsíc: 
 
1. Úhrada za péči   

 
 75% přiznaného příspěvku na péči tj:                                     pro nezaopatřené dítě: 

• IV. stupeň –  14 400,-Kč (z 19 200,-Kč)                   14 400,- Kč (z 19 200,-Kč)                  

• III. stupeň –  9 600,-Kč (z 12 800,-Kč)                     10 425,-Kč  (z 13 900,-Kč) 

• II. stupeň  –  3 300,-Kč (ze 4 400,-Kč)                      4 950,- Kč (z  6 600,-Kč) 

• I. Stupeň – 660,- Kč (z 880,- Kč)   2 475,- Kč (z  3300,- Kč) 
 

Úhrady za jednotlivé dny se účtují dle deniny v daném kalendářním měsíci.  
 
 
Uživatel úhradu za péči neplatí v případě, že službu Týdenního stacionáře nevyužívá (není přítomen). 
 
 
2. Úhrada za poskytnutí ubytování  
 
V době, kdy je uživatel služby nepřítomen, hradí za každý den 100,-Kč. 
 
 
3. Úhrada za stravování   
 
V době, kdy je uživatel služby nepřítomen a odhlášen alespoň 1 pracovní den předem do 10 hodin 
stravu nehradí.  
Čísla telefonů pro odhlášení stravy: 465 534 423, 736 509 768, 731 138 793.  
 
 
Poznámka: 
 
Uživatel úhradu za poskytování ubytování a stravu neplatí v případě, že dojde k uzavření Týdenního 
stacionáře poskytovatelem služby (s rozpisem těchto dní v daném kalendářním roce je 
uživatel/opatrovník seznámen). 
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Ceník fakultativní služby 
v  Týdenním stacionáři pro osoby se zdravotním postižením 

Lhotka 172, 560 02 Česká Třebová 
Platnost Ceníku služeb:  od 1. dubna 2022 

 
 

     Doprava uživatele služebním automobilem. 
 

Cena dopravy uživatele služebním automobilem se skládá z ceny za ujeté kilometry a ceny doby, po 
kterou slouží automobil danému uživateli. Jedná se zejména o dopravu na vlastní žádost uživatele 
(rodiče, opatrovníka), zajištění lékařské a rehabilitační péče. 
 

 
1) Doprava            Vozidlo Dacia Dokker                              cena:  8,- Kč/km 

2) Doprovod            Pracovník v sociálních službách – řidič        cena: 160,- Kč/hod.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ceník převzal(a) :  …..……………..……………          ….…………….…..…….. dne: …………..……………… 
                                           uživatel                              opatrovník 


