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CENÍK FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 
 

Doprava uživatele 
 

Používání služebních vozidel společnosti Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. (dále jen společnost) 
jako fakultativní služba pro uživatele poskytovaných sociálních služeb. Tento ceník je platný od 01. 04. 2022. 

 
01. V tomto případě se jedná o dopravu uživatelů z nejbližší autobusové zastávky PID do areálu společnosti 

(Masečín 119, 252 07 Štěchovice) nebo z areálu společnosti na nejbližší PID za použití služebního 
vozidla mimo pondělí a pátek při hromadném příjezdu a odjezdu k nejbližší zastávce PID v doprovodu 
pracovníka v sociálních službách (ne řidiče). 

 
02. Doprava se vždy účtuje tam i zpět, tzn. že v případě cesty, kdy je užito služební vozidlo pro vyzvednutí 

uživatele (cesta z areálu CSS Hvozdy, o.p.s. na nejbližší zastávku PID) a následně je užito služební 
vozidlo pro dopravu uživatele z nejbližší zastávky PID do areálu CSS Hvozdy, o.p.s.  
Stejně tak, kdy je užito služební vozidlo pro dopravu klienta z areálu CSS Hvozdy, o.p.s. na nejbližší 
zastávku PID a následně je užito služební vozidlo pro cestu zpět (cesta z nejbližší zastávky PID do 
areálu CSS Hvozdy, o.p.s.). 

 
03. Seznam nejbližších autobusových zastávek PID: 
 a) zastávka PID Masečín - 2 km 
 b) zastávka PID Štěchovice - 4,2 km 
 c) zastávka PID Hvozdnice - 2,5 km 
 
04.  Úhrada za fakultativní činnosti - stanovení úhrady za fakultativní činnost má jasné vymezení dané 

zákonem o sociálních službách. U činností fakultativních může být dle § 77 tohoto zákona úhrada 
stanovena v plné výši zkalkulovaných nákladů na tyto služby.  

 V případě, kdy služební vozidlo využije naráz více uživatelů, je částka za km rozpočítána mezi počet 
uživatelů, kteří služební vozidlo v daný moment využili. 

 
 Jednosměrný odvoz či dovoz uživatele ........ 7,- Kč / km (slovy sedm korun českých za jeden kilometr) 
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