Denní stacionář Radost Rožnov pod Radhoštěm
Pivovarská 2190, Rožnov p. R.

Vnitřní předpis – stanovení ceny dopravného
pro Denní stacionář Radost Rožnov p. R.
Denní stacionář poskytuje svým uživatelům jako fakultativní úkon možnost
dopravy z místa bydliště do zařízení a zpět a rovněž dopravu na výlety a společné
akce organizované v rámci služby.
Při stanovení výše úhrady za dopravu vycházíme z následujících skutečností:
Dle platných předpisů může poskytovatel stanovit cenu za poskytování
fakultativních úkonů až do výše skutečných nákladů.
Skutečné celkové náklady na 1 km cesty v Charitě Valašské Meziříčí pro rok 2018
jsou 16, 91 Kč.
Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady, související s provozováním služebních
vozidel a skládá se z následujících položek:
-

náklady na palivo
amortizace vozidla
režijní náklady provozu
náklady na pracovníka včetně režie
servis a opravy
materiál na údržbu
cena pojistného
silniční daň
cena Carnetu

Při stanovení výše úhrady pro uživatele DS se vychází ze základní sazby 13,35 Kč,
což jsou skutečné náklady bez částky za amortizaci.
DS uplatňuje v rámci služby pro uživatele systém slev.
Slevy jsou stanoveny následujícím způsobem:
- návštěva stacionáře 2 x týdně a více:
sleva činí 45 % této částky, tj. 7, 35 Kč/km
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- návštěva stacionáře alespoň 1 x týdně:
sleva činí 35 % z této částky, tj. 8,70 Kč/km
- návštěva stacionáře méně než 1 x týdně:
účtuje se základní sazba, tj. 13,35 Kč/km
Výsledná částka za najeté kilometry za měsíc se zaokrouhluje matematicky na celé
číslo.
Pokud je místo bydliště uživatele vzdáleno více než 10 km od místa poskytování
služby, sazba za 1 km je stanovena ve výši 9 Kč/km bez ohledu na četnost jeho
návštěv v zařízení.
Oprávněnost nároku na slevu posuzuje vedoucí služby a sociální pracovník.
V odůvodněných případech může poskytovatel služby s uživatelem sjednat jinou
cenu, vždy však na základě individuálního posouzení situace uživatele.
Cena za dopravu na akce a výlety je stanovena ve výši plných nákladů včetně
amortizace, tj. 16, 91 Kč/km.
Výsledná cena pro každého uživatele je stanovena podle počtu najetých kilometrů
tam a zpět, a dělí se počtem uživatelů, kteří se cesty zúčastnili.
Příklad výpočtu ceny
Výlet na Pustevny: pojede 7 uživatelů a 3 pracovníci. Vzdálenost jedné cesty
dle www.mapy.cz je 20 km.
Pojedou 2 služební automobily, tzn. počet najetých km tam a zpět je:
(2 x 20 km) x 2 auta, tj. 80 km.
80 km x 16,91 Kč = 1 352,80 Kč, děleno počtem 7 uživatelů = 193,25 Kč na jednoho
uživatele. Výsledná cena se rovněž zaokrouhluje matematicky na celé číslo.
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