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Poskytnutí jídla, dovoz a donáška jídla 
 

poskytované Centrem sociálních služeb Kuřim 
 

 

Účinnost od 1. 1. 2022 

 

I. 

Čas výdeje jídla 

1. Jídlo se vydává na adrese Zahradní 1275, Kuřim od pondělí do pátku do jídlonosiče 

v čase 11.30 – 12.30 hod., v sobotu a ve svátek je výdej v čase 11.00-12.00 hod. 

2. Jídlo se vydává na adrese Jungmannova 950, Kuřim od pondělí do pátku do jídlonosiče 

v čase 11.00 – 11.30 hod. 

 

II. 

Stravovací karta 

1. Uživateli je vystavena stravovací karta s osobním číslem strávníka při sepsání smlouvy o 

poskytování sociální služby. 

2. Uživatel při vystavení stravovací karty musí složit zálohu na kartu v částce 100,-Kč. Při 

ukončení pečovatelské služby je uživateli při vrácení stravovací karty záloha vrácena. 

V případě, že uživatel stravovací kartu nevrátí či kartu ztratí nebo je karta poškozena, 

záloha mu vrácena není.  

3. Uživatel má při ztrátě stravovací karty právo požádat o vystavení stravovací karty nové, a 

to za podmínky složení zálohy v částce 100,-Kč. 

4. Uživatelé, kterým je jídlo dováženo nebo donášeno domů, zálohu na kartu nehradí, kartu 

neobdrží. 

 

III. 

Objednání jídla 

1. Uživatel si objednává jídlo na základě předem zveřejněného jídelního lístku. 

2. Uživatel je seznámen s objednáváním na terminále. K objednávání jídla musí uživatel 

použít stravovací kartu.  

3. Uživatel si objednává jídlo sám na terminále umístěném na výdejových místech. 

V případě, že objednávku na terminále nezvládne, může požádat o pomoc pracovníka 

pečovatelské služby. 

4. Uživatel, který využívá dovozu nebo donášky jídla domů, obdrží dva jídelní lístky. Na 

jídelní lístek označí číslo jídla, které chce objednat a to jen ve dnech, které si sjednal 

v rozsahu smlouvy. Označený jídelní lístek vrátí zpět pracovníkovi. Pracovník 

Poskytovatele dle označeného jídelního lístku objedná uživateli jídlo ve stravovacím 

programu a jídelní lístek po dobu 1 měsíců archivuje k případným reklamacím ze strany 

Uživatele. 
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IV. 

Výše úhrady a způsob jejího placení 

1. Aktuální výše úhrady jednotlivých jídel je uvedena v úhradovníku. 

2. Poskytovatel je oprávněn měnit výši úhrady za jednotlivá jídla. Změna výše úhrady je 

zveřejněna v úhradovníku, na nástěnkách výdejových míst organizace.  

3. Uživatel má zřízen svůj účet, na který si dle potřeby vkládá finanční hotovost na jídlo. 

4. V případě dovozu a donášky jídla se z účtu Uživatele odečítá jednotlivý úkon dovozu a 

donášky jídla domů. 

5. Úhrada za jeden úkon dovozu, donášky jídla domů je stanovena dle úhradovníku – 

Příloha III.  

6. Uživatel si může sám každý den kontrolovat stav svého účtu na terminále při objednávání 

jídla. 

7. Uživatel vkládá finanční hotovost na výdejových místech organizace v určený den a 

stanoveném čase: 

a) Zahradní 1275, Kuřim – středa v době od 10.00 – 11.30 hod., 12.00 – 13.00 hod. 

b) Jungmannova 950, Kuřim – čtvrtek v době od 11.00 – 11.30 hod. 

8. Poskytovatel nepřijímá finanční prostředky na jídlo bezhotovostním převodem. 

9. Poskytovatel může odmítnout přijetí finanční hotovosti v případě, že uživatel skládá 

finanční prostředky mimo stanovený den. 

10. Uživatel, který využívá dovozu, donášky jídla, je nejméně den předem upozorněn 

pracovníkem organizace na nedostatek finančních prostředků na účtu a je vyzván ke 

složení finanční hotovosti. Výši hotovosti pracovník organizace doporučuje, uživatel si 

konečnou výši hotovosti určuje sám. Finanční hotovost vybírá pracovník oproti dokladu o 

zaplacení. Tato finanční hotovost je pracovníkem organizace vložena na účet uživatele.  

 

 

V. 

Zapůjčení termonosičů 

1. Poskytovatel zajišťuje dovoz a donášku jídla Uživateli jen v zapůjčeném termonosiči 

Poskytovatele. 

2. Uživatel, který potřebuje dovoz a donášku jídla, při podpisu smlouvy o poskytování 

pečovatelské služby převzal k užívání 2 ks termonosičů od Poskytovatele bezplatně a ty 

jsou označeny jménem Uživatele. Termonosič obsahuje 3 nerezové nádoby (misky) 

s víkem a držák. 

3. Uživatel má povinnost zapůjčené 2 termonosiče udržovat v čistém stavu, řádně umývat 

nádoby i obal zevnitř i zvenku.  

4. Uživatel má povinnost zacházet s termonosiči tak, aby nedošlo k poškození termoobalu a 

nádob uvnitř. 

5. Uživatel nesmí v nádobách termonosiče ohřívat stravu. 

6. Uživatel nesmí obal termonosiče umývat v myčce na nádobí. 

7. Uživatel má povinnost vracet termonosiče výměnným způsobem a to tak, že převezme 

termonosič s jídlem a vrátí prázdný s celým příslušenstvím. Prázdný termonosič musí být 

bez jídla, umytý, čistý. V případě, že z jakéhokoliv důvodu Uživatel nemůže (např. 

vyšetření u lékaře) zajistit výměnu, má povinnost zajistit dopravu termonosiče na adresu 

poskytovatele Zahradní 1275, Kuřim nejpozději do 9.30 hod. následujícího dne. 

8. Uživatel může požádat o pomoc Poskytovatele není-li schopen sám zajistit čistotu 

termonosičů. 

9. Uživatel má povinnost v případě poškození termonosiče nebo jeho ztráty uhradit 

v hotovosti Poskytovateli škodu, která tímto vznikla poskytovateli, v ceně aktuální na 

trhu. (Cena jednoho termonosiče se pohybuje kolem 1 250,-Kč.).  
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10. Poskytovatel má právo ve výjimečných případech požadovat po uživateli zálohu na 

termonosič ve výši 1250,-Kč v případě, že hrozí od uživatele nevrácení a tím neuhrazení 

termonosiče zpět. Tento postup musí poskytovatel zaznamenat do dokumentace uživatele. 

Rozhoduje ředitel sociální služby. 

 

 

VI. 

Ostatní ujednání 

1. Uživatel, který si vyzvedává jídlo do vlastních jídlonosičů na adrese výdeje jídla 

Jungmannova 950, Kuřim a Zahradní 1275, Kuřim je povinen mít jídlonosiče v řádné 

čistotě. V opačném případě Poskytovatel odmítne vydání jídla do špinavého jídlonosiče. 

2. Uživateli, který si ponechá zapůjčené oba termonosiče, nebude vydáno a dovezeno, 

doneseno jídlo. Úhrada za jídlo bude i přesto stržena. Poskytovatel nemá možnost dát 

Uživateli třetí náhradní termonosič. 

3. Uživateli, který si ponechá části zapůjčeného termonosiče (nádoby, víčka, držák), nebude 

vydáno a dovezeno, doneseno jídlo nebo bude vydaná jen jeho část podle počtu nádob 

v termonosiči. Úhrada za jídlo bude i přesto stržena. Poskytovatel nemá možnost dát 

Uživateli náhradní nádoby nebo víčka termonosiče. 

4. Uživatel má právo odhlásit objednané jídlo, jeho dovoz či donášku domů nejpozději 

v předcházející pracovní den do 8:30 hod. na kontaktních telefonech. V případě, že se tak 

nestane a nezajistí si vyzvednutí jídla druhou osobou, bude jídlo zlikvidováno. Uživateli 

se účtuje toto nevyzvednuté jídlo. V případě, že bude proveden dovoz či donáška, Bude 

stržena částka za dovoz, donášku. 

5. Uživatel, který si nevyzvedne jídlo ve stanoveném čase výdeje jídla, poskytovatel jídlo po 

této době zlikviduje. Uživateli se účtuje toto nevyzvednuté jídlo. 

6. Uživatel si objednává jídlo jen ve dnech sjednaných ve smlouvě s poskytovatelem. 

V jiných dnech Poskytovatel jídlo není povinen poskytovat. 

 

 

VII. 

Kontakty poskytovatele 

1. Kontaktní telefonní číslo pro změnu objednávek jídla, k jeho dovozu či donášce: 

 Pečovatelská služba: sociální pracovník, koordinátor PS, Zahradní 1275, Kuřim 

 Doba volání: 7.30 – 14.30 hod., tel.: 541 518 311. 

2. Kontaktní telefonní číslo jen pro připomínky ke kvalitě jídla: 

Vedoucí stravování, Zahradní 1275, Kuřim, tel. 541 518 305 

Doba volání: 8.00 – 14.00 hod. 

 

Tato Příloha IV Poskytnutí jídla, dovoz a donáška jídla poskytované Centrem sociálních 

služeb Kuřim účinná od 1. 1. 2022 ruší účinnost předcházejících pravidel Přílohu IV 

Poskytnutí oběda, dovoz a donáška oběda poskytované Centrem sociálních služeb Kuřim. 

 

 

 

V Kuřimi dne 8. 12. 2021 

 

        …………………………………… 

PhDr. Miloslava Bártová, ředitelka 

Centrum sociálních služeb Kuřim 
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