Partyzánská 759/55
312 00 Plzeň

Platba za pobyt dítěte v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Na základě zákona č. 359/99 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a vyhlášky č. 449/2021,
kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní
ochraně dětí, ve znění pozdějších změn a doplňků jsou rodiče dítěte umístěného v ZDVOP Šneček
povinni hradit úhradu za poskytování ochrany a pomoci dítěti.
Nejvyšší výše úhrady činí za kalendářní měsíc:
a) péči o dítě, které nemá nárok na příspěvek na péči 20,- Kč denně, a je-li ochrana a pomoc
poskytována po celý kalendářní měsíc 600,- Kč měsíčně,
b) za poskytnutí stravy, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy,
1. děti do věku 6 let
80 Kč denně za celodenní stravu
2. děti do věku 6 let
100 Kč denně za celodenní stravu
c) poskytnutí ubytování dítěti, které není nezaopatřené, 70,- Kč denně, a to včetně provozních
nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování.
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Výše úhrady se snižuje o výši přídavku na dítě vypláceného dle zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, pokud je zařízení příjemcem tohoto
přídavku.
Výše úhrady za péči o dítě, kterému byl přiznán příspěvek na péči, se stanoví jako součet
úhrady za péči a poměrné části výše přiznaného příspěvku na péči odpovídající počtu dnů
poskytnuté ochrany a pomoci dítěti ve ZDVOP v období, na které je příspěvek na péči
vyplácen.
Rodiče nebo jiné odpovědné osoby se podílejí na hrazení příspěvku rovným dílem.
Osoba povinná úhradou je povinna bezodkladně oznámit a doložit provozovateli výši svých
příjmů nebo příjmů společně posuzovaných osob pro posouzení nároku na snížení
i nevyžadování úhrady, včetně skutečnosti, že osoba povinná nebo s ní společně
posuzovaná je příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi.
Nastanou-li po sjednání smlouvy skutečnosti, pro které se výše dojednané úhrady nebude
nadále vyžadovat nebo se sníží, je provozovatel povinen stanovit novou výši úhrady, a to od
kalendářního měsíce, ve kterém osoba povinná úhradou tuto skutečnost oznámila
a doložila, a oznámit novou výši úhrady druhé smluvní straně. Nová výše úhrady bude
stanovena dodatkem k této smlouvě.
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