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ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE 
OS/01/2017 

 
Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. 

Školní 737, 357 35 Chodov 
 

Stanovení úhrad za poskytování úkonů služeb sociální péče 
a stravu 

„Ceník služeb“ 

I. Úvodní ustanovení 

1) Tato směrnice stanovuje úhrady podle §12, odst. (2) písmeno a) a b), vyhlášky 
MPSV č.505/2006 Sb. za poskytování úkonů sociálních služeb a stravy v denních 
stacionářích, uvedených v odstavci (1) písm. a) až g). Dále pak úhrady podle §32, 
odst. (2) téže vyhlášky za poskytování stravy v sociálně terapeutických dílnách. 

II. Úhrada služeb sociální péče 

2)  Úhrada za odebrané služby sociální péče v denním stacionáři se stanoví na základě 
počtu odebraných hodin v daném měsíci. 

3)  Úhrada v denním stacionáři podle odst. 1., článku l. této směrnice se stanoví pro 
uživatele do 18 let věku podle intenzity a náročnosti úkonů potřebné pomoci, která 
je vyjádřena stupněm závislosti na pomoci jiné fyzické osoby v § 8, zákona č. 
108/2006. Pro posouzení intenzity a náročnosti potřebné pomoci se použije 
rozhodnutí o stupni závislosti a výši přiznaného příspěvku. 

a) Pro uživatele s přiznaným příspěvkem pro IV. stupeň závislosti (úplná 
závislost) se stanoví hodinová úhrada ve výši 48 Kč. Je-li uživateli přiznáno 
navýšení příspěvku na péči o částku 2.000,- Kč, stanoví se hodinová úhrada 
ve výši 51 Kč.  

b) Pro uživatele s přiznaným příspěvkem pro III. stupeň závislosti (těžká 
závislost) se stanoví hodinová úhrada ve výši 37 Kč. Je-li uživateli přiznáno 
navýšení příspěvku na péči o částku 2.000,- Kč, stanoví se hodinová úhrada 
ve výši 41 Kč. 

c) pro uživatele s přiznaným příspěvkem pro II. stupeň závislosti (středně 
těžká závislost) se stanoví hodinová úhrada ve výši 29 Kč. 

d) pro uživatele s přiznaným příspěvkem pro I. stupeň závislosti (lehká 
závislost) se stanoví hodinová úhrada ve výši 22 Kč. 

e) pro uživatele, kterému nebyl přiznán příspěvek na péči, se stanoví 
hodinová úhrada ve výši 20 Kč. 

4)  Úhrada v denním stacionáři podle odst. 1., článku l. této směrnice se stanoví pro 
uživatele starší 18 let podle intenzity a náročnosti potřebné pomoci, která je 
vyjádřena stupněm závislosti na pomoci jiné fyzické osoby v § 8, zákona č. 
108/2006. Pro posouzení intenzity a náročnosti potřebné pomoci se použije 
rozhodnutí o stupni závislosti a výši přiznaného příspěvku. 

a) Pro uživatele s přiznaným příspěvkem pro IV. stupeň závislosti (úplná 
závislost) se stanoví hodinová úhrada ve výši 48 Kč.  
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b) pro uživatele s přiznaným příspěvkem pro III. stupeň závislosti (těžká 
závislost) se stanoví hodinová úhrada ve výši 34 Kč.  

c) pro uživatele s přiznaným příspěvkem pro II. stupeň závislosti (středně 
těžká závislost) se stanoví hodinová úhrada ve výši 22 Kč. 

d) pro uživatele s přiznaným příspěvkem pro I. stupeň závislosti (lehká 
závislost) se stanoví hodinová úhrada ve výši 18 Kč. 

e) pro uživatele, kterému nebyl přiznán příspěvek na péči, se stanoví 
hodinová úhrada ve výši 18 Kč. 

 
5)  Pokud poskytování úkonů služeb sociální péče v denním stacionáři trvá méně než 

hodinu, výše hodinové úhrady podle odstavců 3) a 4) této organizační směrnice se 
krátí na polovinu. 

6)  Služby sociální péče v sociálně terapeutických dílnách se poskytují na základě §32 
vyhlášky č. 505/2006 Sb. odst. (1) písm. a), c) a d) bezúplatně. 

III. Úhrada stravy 

1) Denní centrum Mateřídouška, o.p.s. zajišťuje stravu pro uživatele denního stacionáře 
a uživatele sociálně terapeutických dílen.  

2) Úhrada stravy se stanovuje na základě počtu odebraných jídel v daném měsíci. 
Cena stravy je závislá na dodavateli stravy. 

3) Cena oběda plné porce činí 49,- Kč, cena oběda dětské porce činí 37,- Kč, cena 
svačiny činí 10,- Kč (dodavatel stravy Proxima, s.r.o. Chodov). 

Cena oběda plné porce činí 47,- Kč (dodavatel stravy SŠŽ Sokolov). 

IV. Závěrečná ustanovení 
   

1) Tato směrnice ruší platnost Organizační směrnice OS/01/2015 ze dne 2. ledna 
2015. Platnost směrnice se stanovuje od 1.2. 2017 

 
 
 
 
 
 

V Chodově dne 1. února 2017   
             Bc. Věra Bráborcová 
              ředitelka společnosti 

                 
 


