DOMOV PRO SENIORY V HRANICÍCH
Krásňany 766, 351 24 HRANICE
Vnitřní směrnice
Úhrada za pobyt v
Domově pro seniory v Hranicích

č. 5 / 2017

Článek I.
Úvodní ustanovení
Dle ustanovení § 49 a § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon) a ustanovení § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) vydávám tato pravidla pro stanovení
úhrady za pobyt v Domově pro seniory v HRANICÍCH (dále jen pravidla).
Článek II.
Stanovení úhrady
Za poskytované sociální služby v Domově pro seniory v Hranicích klient hradí úhradu:
 za ubytování
 za stravu
 za péči
 dále pak úhradu za fakultativní činnosti (viz ustanovení § 77 zákona)
Dle ustanovení § 91 zákona uzavírá osoba písemnou smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb o poskytnutí
sociální služby.
Za poskytované sociální služby je povinností zařízení vždy vyúčtovat osobě úhradu za kalendářní měsíc, a to
ve stanoveném termínu dle smlouvy o poskytnutí sociálních služeb.
Úhrada se vypočítává na 1 (jeden) kalendářní den pobytu.
Pro výpočet úhrady se používá délka kalendářního měsíce 28 (29), 30 nebo 31 dnů.
Úhrada za poskytované sociální služby se platí do konce kalendářního měsíce, za který náleží.
Při přijetí klienta do Domova v průběhu kalendářního měsíce nebo při ukončení pobytu klienta (včetně úmrtí)
v průběhu kalendářního měsíce platí klient v daném měsíci úhradu jen podle skutečného počtu dnů pobytu.
1.

Úhrada za ubytování včetně nezbytných služeb (dále jen úhrada za bydlení).
§ 15, odst. 1 a)1. - 2. vyhl. 505/2006
1 lůžkový pokoj……….200,- Kč/den
2 lůžkový pokoj……….170,- Kč/den
3 a vícelůžkový…….….150,- Kč/den

2.

Úhrada za stravování včetně režijních nákladů na stravování.
§ 15, odst. 1 b) vyhl.505/2006
Celodenní strava normální +
dietní:
Snídaně
Svačina
Oběd
Svačina
Večeře
Celkem

Potraviny
12,00 Kč
7,00 Kč
30,00 Kč
7,00 Kč
20,00 Kč
76,00 Kč

Režie
13,00 Kč
8,00 Kč
34,00 Kč
8,00 Kč
22,00 Kč
85,00 Kč

Celkem
%potravin
15,79%
25,00 Kč
9,21%
15,00 Kč
39,47%
64,00 Kč
9,21%
15,00 Kč
26,32%
42,00 Kč
161,00 Kč 100,00%
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Celodenní strava diabetická:
Snídaně
Svačina
Oběd
Svačina
Večeře
2. večeře
Celkem

Potraviny
12,00 Kč
7,00 Kč
30,00 Kč
7,00 Kč
20,00 Kč
6,00 Kč
82,00 Kč

Režie
13,00 Kč
8,00 Kč
34,00 Kč
8,00 Kč
22,00 Kč
85,00 Kč

Celkem
25,00 Kč
15,00 Kč
64,00 Kč
15,00 Kč
42,00 Kč
6,00 Kč
167,00 Kč

%
14,97%
8,98%
38,33%
8,98%
25,15%
3,59%
100,00%

Po úhradě nákladů dle bodu 1. a 2. musí klientovi zůstat alespoň 15 % z jeho celkových příjmů. Částka
minimálního zůstatku z příjmů se zaokrouhluje vždy na celé koruny nahoru (ve prospěch klienta).
Rozhodným příjmem občana pro stanovení úhrady za poskytované sociální služby se rozumí příjmy uvedené
v zákoně o životním a existenčním minimu (§ 7 zák. 110/2006 Sb.)
Příjem se zjišťuje ke dni podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb.
3.

Klient, kterému byl přiznán příspěvek na péči dle zák. č. 108/2006 Sb., hradí kromě úhrad uvedených
pod bodem 1. a 2. tohoto odstavce také náklady za poskytovanou péči ve výši přiznaného měsíčního
příspěvku/měsíc (§ 73, odst. 4, písm. a), zák. č. 108/2006 Sb.). Úhrada příspěvku na péči náleží Domovu
i v případě jeho zpětného přiznání a dodatečné výplatě, pokud klient po celou tuto dobu pobýval
v Domově.
Článek III.
Úhrada nákladů při pobytu občana mimo domov (dále jen „vratka“)

1. Vratky úhrady za poskytované služby se uplatňují při předem oznámeném pobytu osoby mimo zařízení
sociálních služeb. Pobyt mimo zařízení z důvodu ošetření nebo umístění ve zdravotnickém zařízení se
vždy považuje za předem oznámený.
2. Zásady pro výpočet vratek:
UBYTOVÁNÍ
Úhrada za ubytování se nevrací.
STRAVA
Úhrada za stravu se vrací ve výši stravovací jednotky (náklady za suroviny). Režijní náklady se nevrací.
Pro účely výpočtu vratky při ohlášeném pobytu osoby mimo zařízení se použije denní výše úhrady, tj.
stravovací jednotka dělená skutečným počtem dnů v daném měsíci.
Při výpočtu vratek je nutno odlišit celý den pobytu mimo zařízení od případu, kdy osoba opustí zařízení
jen na část dne. V tomto druhém případě se vrací úhrada za stravu ve výši stravovací jednotky za
neodebraná jídla.
Vratky se počítají i z částečné úhrady, V případě, že má osoba stanovenou částečnou úhradu, nevrací se
celá výše stravovací jednotky, ale pouze poměrná část, kterou osoba za potraviny skutečně zaplatila.
PÉČE
Úhrada za péči se nevrací.
Příspěvek na péči je dávkou k zajištění pomoci a jeho přiznaná výše je částkou za
kalendářní měsíc. Úhrada za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči je příjmem zařízení sociálních
služeb.
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3. Vyúčtování vratky se provádí ve stanoveném termínu dle smlouvy o poskytnutí sociální služby, avšak
nejpozději do 20. dne v kalendářním měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za něž se vyúčtování
provádí. Vyúčtování vratek se předkládá osobě na základě ujednání ve smlouvě o poskytnutí sociální
služby.
4. Pokud se na úhradě nákladů podílí osoby blízké osobě, které je sociální služba poskytována, jiné fyzické
osoby nebo právnické osoby dle ustanovení § 71 odst. 3 zákona, částka doplatku je použita celá
k zaplacení stanovené úhrady, nesčítá se s příjmem osoby, a tudíž se z ní ani nevypočítává zůstatek 15 %
z příjmu. S touto jinou osobou se uzavírá dohoda/smlouva o spoluúčasti a nelze tedy vyúčtovávat vratku.
Vratka úhrad se vyplácí pouze osobě, se kterou byla uzavřena smlouva o poskytnutí sociální služby,
nikoliv osobě blízké nebo jiné fyzické či právnické osobě.
5. Vypočtená vratka se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru (ve prospěch osoby).
6. Způsob oznamování pobytu mimo Domov a odhlašování stravy je stanoven vnitřním předpisem zařízení.
7. Předem zaplacená úhrada se nevrací za předem neoznámenou dobu pobytu mimo Domov.
Článek IV.
Závěrečná ustanovení
Tato Vnitřní směrnice platí od 1. 1. 2018.
Touto směrnicí se ruší platnost Vnitřní směrnice č. 6 / 2015 ze dne 21. 12. 2015.
V Hranicích dne: 29. 12. 2017

Ing.Libor SYROVÁTKA
ředitel DpS v Hranicích

ROZDĚLOVNÍK:
ekonomka :

sociální pracovník :

hospodář :
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