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Příloha č. 1 – „Ceník ubytování a seznam vybavení pokoje“ 

Níže uvedené ceny jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném 
znění (prováděcí vyhláška k zákonu o sociálních službách). Ceny lze individuálně 
upravit ve Smlouvě o poskytování služeb, ale vždy v souladu s výše uvedenou právní 
úpravou. 

 

Výše úhrad za ubytování  

Ceník platný od 1. 1. 2016 

 oddělení Typ pokoje Kč /měsíc Kč/den/lůžko 

Oddělení zvýšené péče 

jednolůžkový 6 000,- 200,- 

dvoulůžkový 5 700,- 190,- 

třílůžkový 5 400,- 180,- 

Oddělení běžné péče 
jednolůžkový 6 000,- 200,- 

dvoulůžkový 6 000,- 200,- 

 

Vybavení pokojů (inventární seznam) 

Oddělení č. 1 a č. 2 – zvýšené péče  

Jednolůžkový pokoj  - standardní vybavení 

 

1x elektrické polohovací lůžko s hrazdičkou 1x matrace 
1x noční stolek se zásuvkou   1x jídelní stolek 
1x skříň s nástavcem    omyvatelné vertikální žaluzie 
1x odpadkový koš     1x  polštář a peřina 
1x povlečení (pokud nemá uživatel své)  1x polička     
1x umyvadlo      1x páková baterie    
1x zrcadlo s poličkou    1x WC (případně 1x nástavec na WC) 
1x nástěnné hodiny     1x signalizační zařízení 
1x lampička  

 

Dvoulůžkový pokoj – standardní vybavení 

 

2x elektrické polohovací lůžko s hrazdičkou 2x matrace 
2x noční stolek se zásuvkou   2x jídelní stolek 
2x skříň s nástavcem    omyvatelné vertikální žaluzie 
1x odpadkový koš     2x  polštář a peřina 
2x povlečení (pokud nemá uživatel své)  2x polička     
1x umyvadlo      1x páková baterie    
1x zrcadlo s poličkou    1x WC (případně 1x nástavec na WC) 
1x nástěnné hodiny     2x signalizační zařízení 
2x lampička 
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Třílůžkový pokoj – standardní vybavení 

 

3x elektrické polohovací lůžko s hrazdičkou 3x matrace 
3x noční stolek se zásuvkou   3x jídelní stolek 
3x skříň s nástavcem    omyvatelné vertikální žaluzie 
1x odpadkový koš     3x  polštář a peřina 
3x povlečení (pokud nemá uživatel své)  3x polička    
1x umyvadlo      1x páková baterie    
1x zrcadlo s poličkou    1x WC (případně 1x nástavec na WC) 
1x nástěnné hodiny     3x signalizační zařízení 
3x lampička   

 

Oddělení č. 3 a č. 4 – běžné péče 
 

Jednolůžkový pokoj  - standardní vybavení 

 

1x lůžko s úložným prostorem nebo elektrické polohovací lůžko s hrazdičkou 
2x vestavěná skříň     1x odpadkový koš 
1x noční stolek se zásuvkou   1x umyvadlo 
1x stolek      1x páková baterie 
1x křeslo nebo židle     1x závěsná polička 
1x věšáková stěna     2x záclony    
1x polštář, přikrývka, deka    1x zrcadlo s poličkou 
1x povlečení (pokud nemá uživatel své)  1x WC (případně 1x nástavec na WC) 
1x lampička           

  

          

Dvoulůžkový pokoj – standardní vybavení (pro manželskou dvojici) 
 

2x lůžko s úložným prostorem nebo elektrické polohovací lůžko s hrazdičkou  
2x skříň s nástavcem    1x věšáková stěna 
2x noční stolek se zásuvkou   1x umyvadlo 
1x stolek      1x páková baterie 
2x křeslo nebo židle     1x odpadkový koš 
2x skříň s nástavcem     1x zrcadlo s poličkou 
2x záclony      1x sprcha s příslušenstvím 
2x polštář, přikrývka, deka    1x WC (případně 1x nástavec na WC) 
2x povlečení (pokud uživatel nemá své)  2x signalizační zařízení 
2x lampička        
2x závěsná polička      

 

 

 


