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Příloha č. 2 – Standardu č. 4 – Smlouva o poskytování sociální služby 
 

Ceník služeb poskytovaných v DOZP Dolní Životice 
 

Úhrada za poskytnutí stravy  
Cena celodenní stravy (snídaně, oběd, svačina, večeře) je: 

- 162 Kč (normální strava), (78,- cena surovin + 84,- režijní náklady) 
- 170 Kč (diabetická strava), (86,- cena surovin + 84,- režijní náklady) 

Diabetikům je připravována druhá večeře. 
 
 

Individuální strava Cena/den 
Snídaně – normální/diabetická strava 32 Kč 
Oběd – normální/diabetická strava 75 Kč 
Svačina odpolední – normální/diabetická strava 16 Kč 
Večeře – normální strava 39 Kč 
Večeře – diabetická strava (2 ks) 47 Kč 

 
 

Úhrada za ubytování 
Druh pokoje Cena ubytování/den 

Jednolůžkový pokoj         180 Kč 
Dvoulůžkový pokoj         170 Kč 
Jednolůžkový apartmán s vlastním sociálním zřízením 
(Apartmán č. 5 – přízemí komunita 2, apartmán č. 71 
– první nadpodlaží komunita 5.) 

        200 Kč    

Dvoulůžkový apartmán s vlastním sociálním zařízením 
(Apartmán č. 25 – přízemí komunita 1, apartmán č. 6 
– přízemí komunita 2.) 

        185 Kč    

Výjimečně je stanovena nižší cena za ubytování (z důvodu nestandartní velikosti 
pokoje): 
U pokoje č. 10 – přízemí komunita 2, jednolůžkový pokoj – cena stanovena na 140 Kč/den. 
U pokoje č. 12 – přízemí komunita 2, jednolůžkový pokoj – cena stanovena na 140 Kč/den. 
U pokoje č. 15 B – přízemí komunita 2, jednolůžkový pokoj – cena stanovena na                 
140 Kč/den. 
U pokoje č. 53 – první nadpodlaží komunita 3, jednolůžkový pokoj – cena stanovena na   
140 Kč/den. 

 
Úhrada za poskytnutou péči 

Stupeň závislosti Cena 
I.  stupeň (lehká závislost) 880 Kč 
II.  stupeň (středně těžká závislost) 4.400 Kč 
III.  stupeň (těžká závislost) 8.800 Kč 
IV.  stupeň (úplná závislost) 13.200 Kč 
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Úhrada za fakultativní služby 

Doprava uživatelů služebním automobilem dle jejich potřeb a přání: 
- Volkswagen Caddy 
- Ford Tourneo Custom, Ford Custom (modrý) 

 
7 Kč/km 
6 Kč/km 

Platby telefonních hovorů – mobilním telefonem (z mobilního čísla) 1 Kč/minuta 
Kopírování a tisk: 
- barevný tisk - jednostranný 
- barevný tisk – oboustranný  
- černobílý tisk – jednostranný  
- černobílý tisk – oboustranný  

 
4 Kč 
8 Kč 
2 Kč 
4 Kč 

Připojení k wi-fi v organizaci  50 Kč/měsíc 
Úhrady za poskytnuté služby jsou splatné vždy za kalendářní měsíc. 
 
 
 
 
Ing. Aleš Šupina 
ředitel organizace 
dne:  


