
Domovy sociálních služeb Litvínov
příspěvková organizace 

Zátiší 177 
435 42 Litvínov-Janov

S 476 742 030, í  608 117 204,e-mail: dss@dsslitvinov.cz 

detašované pracoviště Křížatecká čp. 16 Litvínov, B 476 742 042

Ceník úhrad od 1. 1. 2018

Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním  

onemocněním a etylickou demencí
Tento ceník byl stanoven v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

MĚSÍČNÍ ÚHRADA ZA STRAVU A UBYTOVÁNÍ

Klient hradí měsíční úhradu v paušální částce za 30 dnů.

Normální strava + dvoulůžkový pokoj__________________________________  8 850,0 Kč
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Diabetická strava + dvoulůžkový pokoj
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Pokud klient nemá dostatečné příjmy pro zaplacení plné výše úhrady za stravu a 

ubytování, částka úhrady se sníží tak, aby klientovi po zaplacení zůstalo min. 15% 
z příjmů. y

ÚKONY PÉČE A PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

Klient je povinen za poskytovanou péči uhradit částku v celé výši přiznaného

příspěvku na péči.___________________________________________
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IV. Stupeň PnP
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VRATKÝ
Za každý kalendářní den při pobytu mimo zařízení se vrací plná výše hodnoty 
za potraviny bez provozních režií na stravování.
Příspěvek na péči se vrací za celý kalendářní den ve výši 50% z denní částky. 

Za ubytování se vratka nevrací.

V den příchodu a odchodu za zařízení se klientovi vrací vratka za jednotlivá 

neodebraná jídla.

Přehled vrácené části úhrady při pobytu 

mimo zařízení/kalendářní den
Normální strava 100,00 Kč
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Diabetická strava 110,00 Kč

Ing. Vladimír Vopelka 
ředitel DSS Litvínov

AAK verze: Mgr. Magdaléna Hejlové


