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Sazebník poskytovaných služeb týdenního stacionáře 
  

I. Obecné ustanovení 
 
1.! V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 

Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vydávám 
tento sazebník poskytovaných služeb.  

2.! Uživatel je povinen zaplatit úhradu za ubytování, stravu a fakultativní služby v plné výši.  
3.! Úkony péče jsou hrazeny ze samostatně přiznané sociální dávky příspěvek na péči.  

  
  

II.!Úhrada za ubytování 
  
1.! Úhrada za ubytování zahrnuje nezbytné provozní náklady související s poskytnutím 

ubytování (teplo, elektřina, dodávka teplé a studené vody, poplatky za společnou TV a 
rozhlas) a dále zahrnuje náklady na úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního 
prádla a ošacení, žehlení a svoz TKO. 

2.! Pokoj uživatele je poskytovatelem vybaven základním nábytkem – lůžko, prádelník, 
světlo stropní, lampička u lůžka. 

3.! Finanční náhrada za smluvně zajištěné, ale nevyužité ubytování se neposkytuje. Úhrada za 
ubytování se nevrací.  

4.! Úhradu za ubytování neplatí nezaopatřené dítě. To platí pouze úhradu za stravu. 
 

 Cena na osobu a den  
  

Lůžko v zařízení 
  

110,- Kč/den 

 
III.!Úhrada za stravu 

  
1.! Úhrada za stravování se skládá z hodnoty potravin a z hodnoty režijních nákladů. 
2.! Stravování je poskytováno 5x denně (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře) 

v souladu se zásadami správné výživy a hygienickými předpisy.  
3.! Strava je připravována kuchyní organizace Nalžovického zámku, p. s. s. – pobočka 

Kamýk nad Vltavou 
4.! Při řádně odhlášeném obědu ve všední dny, poskytované kuchyní Nalžovického zámku, 

p. s. s., se vrací veškeré náklady na stravu uživateli.  
5.! Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a odpovídá věku, 

zásadám racionální výživy a hygienickým předpisům. 
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Úhrada za stravu uživatelů, kteří mají vlastní příjem (finanční norma potravin + 55%) 

Druh jídla 
Finanční 
norma 

potravin 

Režie v 
Kč 

Celkem v 
Kč 

Úhrada za 
stravovací jednotku 

celkem 

Úhrada za měsíc (celodenní 
stravovací jednotka 
násobená průměrem 

pracovních dnů, tj. 21 v Kč 
Snídaně 20,- 11,- 31,-   
Přesnídávka 10,- 5,- 15,-   
Oběd 33,- 18,- 51,-   
Svačina 16,- 9,- 25,-   
Večeře 27,- 15,- 42,-   
    164,- 3.444,- 

 
 
Úhrada za stravu uživatelů bez vlastního příjmu 

Věkové 
rozpětí snídaně přesnídávka oběd svačina večeře 

Celodenní 
finanční 
norma v 

Kč 

Úhrada za měsíc 
(celodenní stravovací 

jednotka násobená 
průměrem pracovních 

dnů, tj. 21 v Kč 
3 – 6 let 11,- 6,- 23,- 9,- 16,- 65,- 1.365,- 
7 – 10 let 15,- 8,- 28,- 12,- 20,- 83,- 1.743,- 
11 – 14 let 17,- 9,- 31,- 14,- 24,- 95,- 1.995,- 
15 a výše 20,- 10,- 33,- 16,- 27,- 106,- 2.226,- 

 
 

IV. Úhrada za úkony péče 
!
1.! Poskytovatel zajišťuje kromě základních činností, jako je poskytnutí ubytování a stravy, 

také další úkony dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 47, odst. 2, písm. c) 
až h). (hrazené z příspěvku na péči)  

  
Písm. c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
Písm. d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
Písm. e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
Písm. f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
Písm. g) sociálně terapeutické činnosti, 
Písm. h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 
 

2.! Uživatel služby týdenní stacionář hradí za úkony péče za kalendářní měsíc částku ve výši 
75% z přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
a to i se zpětnou platností ode dne přiznání příspěvku (byl-li uživateli přiznán příspěvek, 
popř. zvýšen až v době, kdy již využíval sociální službu). 
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3.! Příspěvek na péči/měsíční úhrada za poskytování péče se v případě nepřítomnosti 
uživatele vrací. Za celý kalendářní den (00,00 – 24,00 hod.) pobytu uživatele mimo 
zařízení není uživateli účtována poměrná část příspěvku na péči. 

 
 
 

V.!Úhrada fakultativních služeb (ostatní služby) 
  
1.! Poskytovatel zajišťuje základní činnosti podle § 47 odst. 2 písm. a) – h) ze zákona 

108/2006 Sb. o sociálních službách. Ostatní jednorázové činnosti jsou po domluvě 
s uživatelem a organizací zajištěny. Podle § 77 zákona 108/2006 Sb. o sociálních 
službách, jsou fakultativní činnosti hrazeny v plné výši nákladů na tyto služby.  

  
Fakultativní služby poskytované organizací:  
  
FAKULTATIVNÍ 
SLUŽBA  

POPIS FAKULTATIVNÍ SLUŽBY  VÝŠE ÚHRADY  

Soukromá doprava 
automobilem  

doprava uživatele osobním autem poskytovatele 
mimo zařízení  
 
Škoda Fabie Combi 
Renault Kango  
Dacia Lodgy 

  
  
 
4,50,- Kč/km  
4,30,- Kč/km 
4,40,- Kč/km  

Doprovod uživatele Jednodenní i vícedenní doprovody, při kterých 
vznikají další náklady zaměstnanců (ubytování, 
strava, vstupné, jízdné) 

Náklady 
zaměstnanců/počet 
uživatelů 

Kopírování a tisk Kopírování a tisk dokumentů pro vlastní potřebu 
uživatele 
 
Černobíle A4 
Barevně A4 

 
 
 
2,- Kč/str. 
10,- Kč/str. 

Revize 
elektrospotřebičů  

Revize elektrospotřebičů ve vlastnictví uživatele  dle faktury  

Plavání Ve smluvně domluveném bazénu CSS Tloskov 50,-/hodinu 

Hipoterapie  Metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb 
koně jako stimul a rehabilitační prvek  
  

100,- Kč/ hodinu  
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VI.!! Závěrečné ustanovení 
 

1.! Vedoucí služby seznámí s tímto Sazebníkem poskytovaných služeb všechny zaměstnance 
Nalžovického zámku, p. s. s. a případně i s aktualizací tohoto dokumentu. 

2.! Sociální pracovnice zařízení seznámí s tímto Sazebníkem poskytovaných služeb každého 
uživatele, případně také opatrovníka, nejpozději při podpisu smlouvy o poskytování 
sociálních služeb. Při aktualizaci sociální pracovnice zajistí, aby se všichni uživatelé a 
opatrovníci s těmito změnami seznámili. 

3.! Sazebník poskytovaných služeb je nedílnou přílohou Smlouvy o poskytnutí sociální 
služby týdenní stacionář. 

 
Dne 1. 7. 2016 
            
       ……………………………………….. 

 Mgr. Lenka Mottlová 
ředitelka Nalžovického zámku, p. s. s. 

   
 
 
 
Seznámen s tímto Sazebníkem poskytovaných služeb dne:  
 
 
 
………………………………………..  ……………………………………….. 

Jméno a příjmení      podpis 
 

 

 


