
Ceník
 o poskytnutí služby sociální péče Týdenního stacionáře Handicap centra Srdce, o.p.s. 

platná ke dni 1.1. 2023

Ceník za sociální službu týdenní stacionář Handicap centra Srdce, o.p.s., vycházejícího z platného 
znění §13 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách č. 108/2006 Sb. 

Jméno a příjmení klienta:………………………………………………..

I. Poskytnutí stravy - stravovací jednotka:  205,- Kč/ den

Z toho: snídaně 35,- Kč

svačina 15,- Kč

oběd 95,- Kč

svačina: 20,- Kč

večeře: 40,- Kč

• Stravné je odpočitatelná položka v případě předem nahlášené absence (odpočítává se pouze celý 
den) 

II. Poskytnutí ubytování: 250,- Kč/den !
Lůžko je klientovi rezervováno i v případě nepřítomnosti, částka se tedy z celkové měsíční 
platby za pobyt neodečítá. 

III. Úhrada za úkony péče dle uzavřené Smlouvy o poskytování sociální služby týdenního 
stacionáře

• Za úkony péče náleží poskytovateli 75% přiznaného příspěvku na péči (PnP) - dle § 73, odst. 4, 
písm. b. Zákona č.108/2006 Sb. 
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• Pokud dojde u Osoby ke změně stupně příspěvku na péči, mění se výše úhrady za poskytovanou 
péči podle nového stupně od data platnosti, a to i zpětně.

• Za dny dopředu domluveného pobytu mimo zařízení se poměrná část / den nepřítomnosti ve 
službě/ PnP neúčtuje. 


IV.  Poskytnutí fakultativní služby: 

Svozová doprava:!
Poděbrady:  45,- Kč / 1 jízda!
Praha:   70,- Kč / 1 jízda!
Úhrada za fakultativní službu se nezapočítává v případě delší absence – více jak kalendářní měsíc 

Výše platby je konečná a pevná, stanovená v rozsahu smlouvy mezi uživatelem a poskytovatelem 
sociálních služeb v souladu s ustanovením zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

V. Způsob úhrady: !
Platba se provádí zpětně, vždy do 15. dne následujícího měsíce. Úhrada bankovním převo-
dem na č.ú. 1030608855/0100 Komerční banka !

VI. Závěrečné ustanovení: !
Smluvní strany prohlašují, že si Přílohu ke ,,Smlouvě“ přečetly, jejímu obsahu rozumí a s 
jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. !

V Chotěšicích dne: ................................................... 

........................................  ................................. 

Podpis Osoby (klienta) podpis Poskytovatele 

.......................................!
Podpis oprávněné osoby v případě omezení způsobilosti klienta k právním úkonům 

IČ:  275 76 612  Bankovní spojení: Komerční banka 
DIČ: CZ 27576612  Číslo účtu: 103 060 8855/0100


