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Ceník poskytovaných služeb – metodika pro sociální službu azylový dům 

 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

Sociální služby Samaritán v Opavě 

 

 

Platnost: od 1. 4. 2020       

  Gerhard Karhan 

                                                                                                               ředitel 

 

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 
Tento ceník je určený pro sociální službu Armády spásy, Dům pro ženy a matky 

s dětmi Opava, azylový dům, číslo registrace 9479139, která je poskytovaná 

na adrese Rybářská 86, 746 01 Opava. 

 

• Pro stanovení platby za služby azylového domu se určují denní úhrady za poskytované 

sociální služby dle tabulky č. 1 dospělá osoba + dítě a tabulka č. 2 samostatné ženy. 

• Cena úhrady za den je zaznamenána do Smlouvy o poskytování sociální služby v azylovém 
domě. 

• Za dítě je považována osoba do 18 let věku, případně do 26 let, pokud se soustavně 
připravuje na budoucí povolání. 

• Vedoucí sociálních služeb má právo částku uživateli ve zcela mimořádných a odůvodnitelných 
situacích snížit nebo odpustit. 
 

Tabulka č. 1 Platby - dospělá osoba a dítě 

 

Počet 
členů 

rodiny 

Platba za den v Kč  
sociální služba azylový dům 

Platba za 
den 

celkem Kč 

Platba za 
měsíc 

celkem Kč 
(31 dní) Dospělá 

osoba 

Platba za 

1.dítě/den 

Platba za 

2.dítě/den 

Platba za 

3.dítě/den 

Platba za 
4.dítě a 

každé 
další/den 

1 90     90 2 790 

2 90 50    140 4 340 

3 90 50 50   190 5 890 

4 90 50 50 50 50 240 7 440 

5 a více 90 50 50 50 50 290 a více 
8 990 a 

více 
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Ceník poskytovaných služeb – metodika pro sociální službu azylový dům 

 

 

Tabulka č. 2 Samostatné ženy 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabulka č. 3 Fakultativní služby 

 

* 1) Spotřeba elektrické energie za televizi na pokoji – kalkulace 

0,55 Kč/hod x 3 hod denně = 1,65 Kč/den (50 Kč/měsíc) 
 

* 2) Výpočet ceny za praní 

 

 

 

Platba za den / Kč                    

sociální služba azylový dům 
 

Platba za měsíc 

celkem / Kč 

(31 dní) 

žena  130   4 030 

Fakultativní služba  Cena v Kč Poznámka 

Pračka (bez prášku na praní) 12  Cena za jedno praní2) 

Pračka (s práškem na praní) 15  Cena za jedno praní2) 

Televize na pokoji /měsíc 50 Spotřeba za elektrickou energii1) 

Kalkulace 
Cena za balení/ 

hmotnost 
Spotřeba  

Počet 

dávek 

Cena za 

dávku 

Praní 

celkem 

Voda - praní 78 Kč/m3 45 litrů     4,0 

Elektřina 1 pračka 5 Kč až 9 Kč       8,0 

Prášek na praní 300 Kč/14 kg 140 100,0 3,0 3,0 


