
Domov Jitka o.p.s., Jasenická 1362, 755 01 Vsetín

1.  CENÍK - SLUŽBA TÝDENNÍHO STACIONÁŘE    - NAD 18 LET

denní sazba za pobyt 210,-Kč / den
celodenní strava 170,-Kč / den
celkem pobyt + strava 380,-Kč / den

příspěvek na péči ve výši 75 % z přiznané částky dle stupně závislosti

  až 75% jedna denina celkem/den celkem/měs

stupeň I. 880 660 31 380 411 8631
II. 4400 3300 157 380 537 11277
III. 8800 6600 314 380 694 14574
IV. 13200 9900 471 380 851 17871

Položky celodenní stravy :

cena potraviny režie celkem
snídaně 23 6 29
svačina 11 4 15
oběd 72 3 75
svačina 11 4 15
večeře 30 6 36

celkem strava : 147 23 170

Pokud je nutná úprava stravy v dietním režimu, vše je sjednáno individuálně ve smlouvě.

K nároku na slevu je třeba doložit započitatelné příjmy klienta.

započítána částka za pobyt v plné výši. Příspěvek na péči se nepočítá.

3.     V případě hospitalizace zůstává k úhradě pouze plná cena denní pobytové sazby 
a režie ze stravy. 

zohledněn při vyúčtování započítáním dle skutečně odebrané služby v poměrné části.

6.     Je-li klientem nezletilé dítě dle § 74 zákona 108/2006 Sb., neplatí sazbu za pobyt       

7.     V případě nástupu do týdenního stacionáře v neděli, bude úhrada poměrově navýšena.

Fakultativní služby : 

Spoluúčast na výletech a pobytech : Cena může být stanovena úhrada až do plné výše nákladů
Využití telefonu : 5,-Kč / minuta
Individuální doprava klienta pro jeho potřeby 12,-Kč / km
Účast společníka 100,-Kč / hod
Revize přenosných elektrospotřebičů ve vlastnictví klienta dle ceny revize

Platnost ceníku od 1.1.2019 Markéta Koudelová,ředitelka Domova Jitka o.p.s.

  týdenní stacionář pro osoby s mentální a kombinovaným postižením

     IČO: 28634764, tel. 571 424 850 

V rámci odebrané služby v celém měsíci / Po-Pá /respektujeme zůstatek příjmů klienta 25% - sleva na pobyt.

1.     V případě včas omluvené nepřítomnosti, bude odpočítána částka za stravu ve výši úhrady
za potraviny. Režie budou účtovány v počtu dní dle skutečnosti absence.

2.     V případě  nepřítomnosti z důvodů na straně klienta týdenního stacionáře BUDE 

4.     V případě částečně odebrané stravy nebo částečně poskytnuté péče bude rozdíl 

5.     Pro výpočet ceny jedné deniny je stanoven průměrný počet 21 dní pro každý měsíc stejně.



TS - děti

Domov Jitka o.p.s., Jasenická 1362, 755 01 Vsetín

3.  CENÍK - SLUŽBA TÝDENNÍHO STACIONÁŘE   - DO 18 LET

denní sazba za pobyt 0 ,- Kč / den
celodenní strava 170 ,- Kč / den
celkem pobyt + strava 170 ,- Kč / den

příspěvek na péči ve výši 75 % z přiznané částky dle stupně závislosti

100 % až 75% jedna denina celkem/den celkem/měs

stupeň I. 3300 2475 117 170 287
II. 6600 4950 235 170 405
III. 9900 7425 353 170 523
IV. 13200 9900 471 170 641

Položky celodenní stravy :
cena potraviny režie celkem 
snídaně 23 6 29
svačina 11 4 15
oběd 72 3 75
svačina 11 4 15
večeře 30 6 36

celkem strava : 147 23 170
Pokud je nutná úprava stravy v dietním režimu, vše je sjednáno individuálně ve smlouvě.

se příspěvek na péči nepočítá.

zohledněn při vyúčtování započítáním dle skutečně odebrané služby v poměrné části.

7.     V případě nástupu do týdenního stacionáře v neděli, bude úhrada poměrově navýšena.

Fakultativní služby : 
Spoluúčast na výletech a pobytech : Může být stanovena úhrada až do plné výše nákladů
Využití telefonu : 5,-Kč / minuta
Individuální doprava klienta pro jeho potřeby 12,-Kč / km
Účast společníka 100,-Kč / hod
Revize přenosných elektrospotřebičů ve vlastnictví klienta dle ceny revize

Platnost ceníku od 1.1.2019 Markéta Koudelová,ředitelka Domova Jitka o.p.s.

  týdenní stacionář pro osoby s mentální a kombinovaným postižením
     IČO: 28634764, tel. 571 424 850 

6 027
8 505
10 983
13 461

1.     V případě včas omluvené nepřítomnosti bude odpočítána částka za stravu ve výši ceny
za potraviny. Režie budou účtovány v počtu dní dle skutečnosti absence.

2.     V případě  omluvené nepřítomnosti z důvodů na straně klienta týdenního stacionáře 

3.     V případě hospitalizace zůstává k úhradě pouze plná cena denní pobytové sazby a režie ze stravy. 

4.     V případě částečně odebrané stravy nebo částečně poskytnuté péče bude rozdíl 

5.     Pro výpočet ceny jedné deniny je stanoven průměrný počet 21 dní pro každý měsíc stejně.

6.     Je-li klientem nezletilé dítě dle § 74 zákona 108/2006 Sb., neplatí sazbu za pobyt       



OS - dospělí

Domov Jitka o.p.s., Jasenická 1362, 755 01 Vsetín

2.  CENÍK  -  SLUŽBA ODLEHČOVACÍ   -   POBYTOVÁ  - NAD 18 LET
služba ve dnech :
denní sazba za pobyt 210,-Kč / den
celodenní strava 170,-Kč / den
celkem pobyt + strava 380,-Kč / den

Poskytnuté úkony péče - hodinová sazba :  
Název úkonu hod
Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 130
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 130
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 130
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – individuální 130
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – ve skupině 65
sociálně terapeutické činnosti – individuální 130
Sociálně terapeutické činnosti – ve skupině 65
Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti – individuální 130
Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti – ve skupině 65
Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 130
Maximální výše jedné deniny při skutečně spotřebovaných časových úkonech je v závislosti 
na výši přiznaného příspěvku na péči. 

O = 100,-                  I.   =   150,-                   II. = 200,-                   III. - 310,-                   IV. - 460,-

Vybrané podrobné úkony péče jsou uvedeny v náhledu na www.domovjitka.cz
Požadované úkony péče sjednány na základě individuálních požadavků klienta ve smlouvě. 

může být služba sjednána s přihlédnutím k jejím finančním možnostem .
Příjmy pro účely úhrady za služby jsou uvedeny v §7 zákona č. 110/2006 Sb.

že již není možné odhlásit stravu, bude jí tato započítána v plné výši jednoho dne.
Pobyt a úkony péče účtovány nebudou.

Položky celodenní stravy v Kč :
cena potraviny režie 
snídaně 23 6
svačina 11 4
oběd 72 3
svačina 11 4
večeře 30 6
celkem strava : 147 23
Pokud je nutná úprava stravy v dietním režimu, vše je sjednáno individuálně ve smlouvě.
Fakultativní služby : 
Spoluúčast na výletech a pobytech :
Využití telefonu : 5,-Kč / minuta
Individuální doprava klienta pro jeho potřeby 12,-Kč / km
Účast společníka 100,-Kč / hod
Revize přenosných elektrospotřebičů ve vlastnictví klienta dle ceny revize
Platnost ceníku od 1.1.2019

  týdenní stacionář pro osoby s mentální a kombinovaným postižením
     IČO: 28634764, tel. 571 424 850 

1.     V případě, že osobě sjednávající smlouvu nepostačuje příjem na úhradu nákladů, 

2.    V případě, že osoba sjednala odlehčovací pobyt a následně jej zrušila tak,



Domov Jitka o.p.s., Jasenická 1362, 755 01 Vsetín

4.  CENÍK  -  SLUŽBA ODLEHČOVACÍ   -   POBYTOVÁ  -  DO 18 LET

denní sazba za pobyt 210,-Kč / den
celodenní strava 170,-Kč / den
celkem pobyt + strava 380,-Kč / den

Poskytnuté úkony péče - hodinová sazba :  
Název úkonu hod
Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 130
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 130
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 130
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – individuální 130
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – ve skupině 65
sociálně terapeutické činnosti – individuální 130
Sociálně terapeutické činnosti – ve skupině 65
Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti – individuální 130
Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti – ve skupině 65
Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 130
Maximální výše jedné deniny  / bez ohledu na skutečně potřebné časové úkony /
je v závislosti na výši přiznaného příspěvku na péči. 

O = 100,-                  I.   =   150,-                   II. = 230,-                   III. - 350,-                   IV. - 470,-

Požadované úkony péče sjednány na základě individuálních požadavků klienta ve smlouvě. 

Položky celodenní stravy v Kč :

cena potraviny režie celkem 
snídaně 23 6 29
svačina 11 4 15
oběd 72 3 75
svačina 11 4 15
večeře 30 6 36
celkem strava : 147 23 170

Pokud je nutná úprava stravy v dietním režimu, vše je sjednáno individuálně ve smlouvě.

může být služba sjednána s přihlédnutím k jejím finančním možnostem .
Příjmy pro účely úhrady za služby jsou uvedeny v §7 zákona č. 110/2006 Sb.

že již není možné odhlásit stravu, bude jí tato započítána v plné výši jednoho dne.
Pobyt a úkony péče účtovány nebudou.
Fakultativní služby : 
Spoluúčast na výletech a pobytech : Může být stanovena úhrada až do plné výše nákladů
Využití telefonu : 5,-Kč / minuta
Individuální doprava klienta pro jeho potřeby 12,-Kč / km
Účast společníka 100,-Kč / hod
Revize přenosných elektrospotřebičů ve vlastnictví klienta dle ceny revize
Platnost ceníku od 1.1.2019 Markéta Koudelová,ředitelka Domova Jitka o.p.s.

  týdenní stacionář pro osoby s mentální a kombinovaným postižením

     IČO: 28634764, tel. 571 424 850 

Vybrané podrobné úkony péče jsou uvedeny v náhledu www.domovjitka.cz

1.     V případě, že osobě sjednávající smlouvu nepostačuje příjem na úhradu odebrané služby, 

2.     V případě, že osoba sjednala odlehčovací pobyt a následně jej zrušila tak,

http://www.domovjitka.cz/


Domov Jitka o.p.s., Jasenická 1362, 755 01 Vsetín

5.  CENÍK - SLUŽBA ODLEHČOVACÍ   -   AMBULANTNÍ  
Po – Ne

celodenní strava 170,-Kč/den

Poskytnuté úkony péče - hodinová sazba dle jednotlivých úkonů
Název úkonu hod
Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 130
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 130
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 130
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – individuální 130
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – ve skupině 65
sociálně terapeutické činnosti – individuální 130
Sociálně terapeutické činnosti – ve skupině 65
Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti – individuální 130
Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti – ve skupině 65
Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání os.záležitostí 130
Jednorázová sazba / 1x v měsíci/  za službu v rozmezí 1 - 3 hod  100

Maximální výše jedné deniny při skutečně spotřebovaných časových úkonech je v závislosti 
na výši přiznaného příspěvku na péči. 

O = 100,-                  I.   =   150,-                   II. = 200,-                   III. - 310,-                   IV. - 460,-

Požadované úkony péče sjednány na základě individuálních požadavků klienta ve smlouvě. 

Položky celodenní stravy v Kč :
cena potraviny režie celkem 
snídaně 23 6 29
svačina 11 4 15
oběd 72 3 75
svačina 11 4 15
večeře 30 6 36
celkem strava : 147 23 170
Pokud je nutná úprava stravy v dietním režimu, vše je sjednáno individuálně ve smlouvě.

může být služba sjednána s přihlédnutím k jejím finančním možnostem .
Příjmy pro účely úhrady za služby jsou uvedeny v §7 zákona č. 110/2006 Sb.

že již není možné odhlásit stravu, bude jí tato započítána v plné výši jednoho dne.
Pobyt a úkony péče účtovány nebudou.

Fakultativní služby : 
Spoluúčast na výletech a pobytech : Může být stanovena úhrada až do plné výše nákladů
Využití telefonu : 5,-Kč / minuta
Individuální doprava klienta pro jeho potřeby 12,-Kč / km
Účast společníka 100,-Kč / hod
Revize přenosných elektrospotřebičů ve vlastnictví klienta dle ceny revize

Platnost ceníku od 1.1.2019 Markéta Koudelová, ředitelka Domova Jitka o.p.s.

  týdenní stacionář pro osoby s mentální a kombinovaným postižením
     IČO: 28634764, tel. 571 424 850 

Vybrané podrobné úkony péče jsou uvedeny v náhledu www.domovjitka.cz

1.     V případě, že osobě sjednávající smlouvu nepostačuje příjem na úhradu odebrané služby, 

2.     V případě, že osoba sjednala odlehčovací pobyt a následně jej zrušila tak,

http://www.domovjitka.cz/
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