
 

 
 

Ceník služby TÝDENNÍ STACIONÁŘE BRNO 

Centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno 

 

 

1 

 

Základní činnosti 

Ubytování 

Typ ubytování cena Kč/den 
rezervační poplatek 

Kč/den (při nepřítomnosti) 

jednolůžkový pokoj 130,-  13,-  

dvoulůžkový pokoj 120,-  12,-  

třílůžkový pokoj 110,-  11,-  

jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením 145,-  14,50 

dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením 135,-  13,50  

 V případě nepřítomnosti uživatele ve službě je hrazen rezervační poplatek ve výši 10% z ceny 

ubytování za každý den nepřítomnosti – viz. tabulka výše. Úhrada rezervačního poplatku není 

požadována za dny, ve kterých poskytovatel nezajišťuje poskytování sociální služby. Uživatel 

bez příjmu (důchodu) rezervační poplatek za ubytování neplatí. 

Strava  

Věk 
uživatele 

snídaně 
dopolední 

svačina 
oběd 

odpolední 
svačina 

večeře cena Kč 
celkem 

FLP režie cena FLP režie cena FLP režie cena FLP režie cena FLP režie cena 

6 - 12 let 20,- 3,- 23,- 20,- 3,- 23,- 49,- 7,- 56,- 17,- 3,- 20,- 36- 5,- 41,- 163,-  

nad 12 let 20,- 3,- 23,- 20,- 3,- 23,- 55,- 8,- 63,- 17,- 3,- 20,- 36,- 5,- 41,- 170,-  

Vysvětlivky: 

- FLP: finanční limit na potraviny 

- režie: provozní náklady související s přípravou stravy 

- ceny stravy jsou uvedeny v Kč 

 Strava musí být nahlášena nejpozději do 9:00 hodin pracovního dne, který je před dnem, kdy 

má být strava poskytnuta, odhlásit stravu je možné nejdříve na následný pracovní den, pokud 

je odhlášení provedeno do 9:00 hodin. 
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Úkony základních činností 

 Úhrada za úkony základních činností se stanoví uživateli v částce 75 % přiznaného 

příspěvku na péči. 

Fakultativní služby 

Doprava 

Typ vozidla počet míst cena v Kč/km 

Ford Tranzit 4 osoby + 1 vozík 10,70* 

Ford Tranzit bus M2 LWB EF 410 14 osob + 1 vozík 11,30* 

Irisbus Crossway 12 31 osob + 4 vozík 24,00* 

* V případě přepravy více uživatelů se celková cena za dopravu rozpočítává rovnoměrně mezi 

přepravované uživatele. 

Způsob vyúčtování 

 Vyúčtování úhrady za poskytnuté služby v daném měsíci poskytovatel doručí uživateli nebo 

plátci úhrady do 15. dne následujícího měsíce. 

 Ve výpočtu výše úhrady za ubytování a stravu je zohledněn minimální zůstatek příjmu 

(důchodu) uživatele ve výši 25% po předložení příjmu uživatele. 

Způsob úhrady 

 Úhrada musí být uhrazena nejpozději do posledního dne v měsíci, v němž uživatel nebo 

plátce úhrady vyúčtování od poskytovatele obdržel. 


