
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 62 
 DNE: 13. 3. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 999/2017/POSSM 

 

NÁZEV: 
 

Přehledy úhrad 

 

ANOTACE: 
 
Nové přehledy úhrad pro domov se zvláštním režimem a domov pro seniory. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje nové přehledy úhrad dle příloh. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a rybníků: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

Předkládá: 
Sociální služby města Žďár nad Sázavou 

 

MA TER IÁ L  B EZ  O S OB N ÍCH  ÚDA JŮ  



Název materiálu: Přehledy úhrad 
 
Počet stran:   1 
Počet příloh:   2 
 
 
Popis 
 
Inspekce kvality poskytování sociálních služeb, která proběhla v domově se zvláštním režimem, 
napadla fakultativní službu Jednorázové označení osobních věcí při nástupu do domova. Dle 
názoru inspektorů značení prádla patří do základních činností a je povinností poskytovatele prádlo 
uživatelům označit. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli tuto fakultativní službu nenabízet. 
 
 
Nové přehledy úhrad jsou přílohou materiálu. 
 
 
Geneze případu 
 
Platný přehled úhrad za služby poskytované v Domově se zvláštním režimem a Domově pro seniory 
byl schválen RM č. 46 ze dne 20. 7. 2016 usnesení čj. 711/2016/POSSM. 
 
Návrh řešení  

• Schválit nové přehledy úhrad dle příloh. 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje nové přehledy úhrad dle příloh. 

• Rada města po projednání neschvaluje nové přehledy úhrad dle příloh. 
 

Doporučení předkladatele 
Ředitel p.o. doporučuje schválit nové přehledy úhrad dle příloh. 
 
 
Stanoviska  
Odbor sociální doporučuje schválení nových přehledů úhrad dle příloh. 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválení nových přehledů úhrad dle přílohy. 
 
 



Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
    příspěvková organizace, IČO 43379168 

                  Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
                           telefon: 566621533 
                               www.socsluzbyzdar.cz 

 

Přehled úhrad v Domově pro seniory 

– Dům klidného stáří od 1. 4. 2017 
 

Ceny úkonů jsou v souladu s § 15 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. v 
platném znění a § 49, § 73 a § 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách v platném znění.  
 

Ubytování 

Typ ubytování ubytování režijní 
náklady 

cena/den * Měsíční 
výše úhrady 

Jednolůžkový pokoj 107,- Kč 68,- Kč 175,- Kč 9 853,- Kč 

Jednolůžkový pokoj, společné 
sociální zařízení  

97,- Kč 68,- Kč 165,- Kč 9 549,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 
s kuchyňskou linkou 

82,- Kč 68,- Kč 150,- Kč 9 093,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 72,- Kč 68,- Kč 140,- Kč 8 788,- Kč 

Měsíční výše úhrady se vypočítává za skutečný počet dní v kalendářním měsíci. 
* Měsíční výše úhrady (ubytování + strava) – přepočteno koeficientem 30,41 

Strava   

Druh 
stravy stravovací jednotka/den režijní 

náklady/den 
cena 

celkem/den 

 snídaně + 
svačina oběd svačina 

odpol. večeře II. 
večeře   

Normální 26,- Kč 29,-Kč 7,-Kč 23,-Kč - 64,-Kč 149,-Kč 

Diabetická 26,- Kč 29,-Kč 7,-Kč 23,-Kč 5,-Kč 65,-Kč 155,-Kč 

Měsíční výše úhrady se vypočítává za skutečný počet dní v kalendářním měsíci. 



Ve Smlouvě nebo v Dodatku ke smlouvě lze dojednat, že uživatel nebude 
odebírat některý druh stravy (např. svačinu). Změnu lze provést od prvního 
dne následujícího měsíce. 
Za stravu ve Smlouvě nebo Dodatku ke smlouvě nesjednanou se od ceny 
stravy odečítá hodnota potravin této stravy. 
Při podávání stravy PEGem nebo nasogastrickou sondou se úhrada za stravu 
neúčtuje. 

Úkony péče 

Stupeň závislosti I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

osoby nad 18 let 880,- Kč 4 400,- Kč 8 800,- Kč 13 200,- Kč 

Úhrada za péči odpovídá přiznanému příspěvku na péči. Pokud byl přiznán 
v průběhu pobytu v Domově, náleží poskytovateli zpětně, a to k datu zahájení 
poskytování péče. Při úmrtí náleží příspěvek na péči Domovu za celý měsíc. 

Vratky 
Za pobyt mimo domov se za služby ubytování úhrada nevrací. 
Za stravu ve Smlouvě nebo v Dodatku sjednanou a předem řádně 
odhlášenou dle platných pravidel (Domácí řád) se vrací pouze částka ve 
výši stravovací jednotky. 
Příspěvek na péči je při čerpání řádné dovolenky vrácen ve výši odpovídající 
jednodenní výši příspěvku x počet dní dovolenky. 
Za pobyt ve zdravotnickém zařízení se příspěvek na péči nevrací. 
 
Fakultativní služby 
 

Doprava po Žďáru n/S * 50,- Kč/1 cesta 

Doprava mimo Žďár n/S * 10,- Kč/1 km 

Rehabilitační cvičení nehrazené z veřejného 
zdravotního pojištění 

50,- Kč/30 min. 

 

* V případě přepravy více osob, se úhrada rozpočítá mezi cestující. 
 
Přehled úhrad za služby poskytované v Domě klidného stáří byl schválen 
RM č. 62 ze dne 13. 3. 2017 usnesení čj. 999/2017/POSSM. 
 

                                                             
 
 

                                                                                                              Mgr. Václav Šerák 
                                                                                                            ředitel  



Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
    příspěvková organizace, IČO 43379168 

                  Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
                           telefon: 566621533 
                               www.socsluzbyzdar.cz 

 

Přehled úhrad v Domově se zvláštním režimem 

 - Seniorpenzionu od 1. 4. 2017 
 

Ceny úkonů jsou v souladu s § 16 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. v 
platném znění a § 50, § 73 a § 77 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách v platném znění.  
 

Ubytování 

Typ ubytování ubytování režijní 
náklady cena/den * Měsíční 

výše úhrady 

Jednolůžkový pokoj 103,- Kč 77,- Kč 180,- Kč 10 583,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 83,- Kč 77,- Kč 160,- Kč 9 974,- Kč 

Třílůžkový pokoj 68,- Kč 77,- Kč 145,- Kč 9 518,- Kč 

Měsíční výše úhrady se vypočítává za skutečný počet dní v kalendářním měsíci. 
    * Měsíční výše úhrady (ubytování + strava) – přepočteno koeficientem 30,41 

Strava 
 

Druh 
stravy stravovací jednotka/den režijní 

náklady/den 
cena 

celkem/den 

 snídaně + 
svačina 

oběd + 
svačina večeře II. 

večeře   

Normální 28,- Kč 52,-Kč 34,-Kč - 54,-Kč 168,-Kč 

Diabetická 28,- Kč 52,-Kč 34,-Kč 2,-Kč 55,-Kč 170,-Kč 

 
 
 
Měsíční výše úhrady se vypočítává za skutečný počet dní v kalendářním měsíci. 



Ve Smlouvě nebo v Dodatku ke smlouvě lze dojednat, že uživatel nebude 
odebírat některý druh stravy. Změnu lze provést od prvního dne 
následujícího měsíce. 
Za stravu ve Smlouvě nebo Dodatku ke smlouvě nesjednanou se od ceny 
stravy odečítá hodnota potravin této stravy. 
Při podávání stravy PEGem nebo nasogastrickou sondou se úhrada za stravu 
neúčtuje. 
 

Úkony péče 

Stupeň závislosti I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

osoby nad 18 let 880,- Kč 4 400,- Kč 8 800,- Kč 13 200,- Kč 

Úhrada za péči odpovídá přiznanému příspěvku na péči. Pokud byl přiznán 
v průběhu pobytu v Domově, náleží poskytovateli zpětně, a to k datu zahájení 
poskytování péče. Při úmrtí náleží Domovu příspěvek na péči za celý měsíc. 

Vratky 
Za pobyt mimo domov se za služby ubytování úhrada nevrací. 
Za stravu ve Smlouvě nebo v Dodatku sjednanou a předem řádně 
odhlášenou dle platných pravidel (Domácí řád) se vrací pouze částka ve 
výši stravovací jednotky. 
Příspěvek na péči je při čerpání řádné dovolenky vrácen ve výši 
odpovídající jednodenní výši příspěvku x počet dní dovolenky. 
Za pobyt ve zdravotnickém zařízení se příspěvek na péči nevrací. 
 
Fakultativní služby 
 

Doprava po Žďáru n/S * 50,- Kč/1 cesta 

Doprava mimo Žďár n/S * 10,- Kč/1 km 
 

* V případě přepravy více osob, se úhrada rozpočítá mezi cestující.  
 
 
Přehled úhrad za služby poskytované v Domově se zvláštním režimem byl 
schválen RM č. 62 ze dne 13. 3. 2017 usnesení čj. 999/2017/POSSM. 
 
 
 

                                                                                                              Mgr. Václav Šerák 
                                                                                                             ředitel  
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