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NÁZEV: 
 

Přehledy úhrad za služby domovy 

 

ANOTACE: 
 
Schválení nových přehledů úhrad z důvodu zvyšování provozních nákladů. 
 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje nové přehledy úhrad pro Domov pro seniory a Domov se 
zvláštním režimem. 
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MA TER IÁ L  B EZ  O S OB N ÍCH  ÚDA JŮ  



Název materiálu:      Přehledy úhrad za služby domovy 
 
Počet stran:                  1 
 
Počet příloh:                 4 
 
 
Popis 
V posledních letech v našich službách stále rostou platy a také ceny služeb se zvyšují. V letošním 
roce dojde k opětovnému růstu platů v průměru o 8%. Dojde k zvýšení cen tepla, elektřiny, 
likvidace odpadů a dalších, kdy je zvýšení dodavateli zdůvodňováno růstem mezd a všech vstupů. 
Od 1. 1. 2019 došlo ke zvýšení starobních důchodů o 900,- Kč a u seniorů nad 85 let o dalších 
1000,- Kč měsíčně. Z tohoto důvodu není nutné se obávat negativního dopadu zvýšení úhrad na 
naše klienty. Také jsme omezeni vyhláškou č. 505/2006 Sb., která stanoví maximální výši úhrad za 
ubytování a stravu. Další pojistkou stanovenou zákonem o sociálních službách je, že klientovi 
v domově po úhradě musí zůstat nejméně 15% z jeho příjmů. Pokud by tomu tak nebylo, tak se 
úhrada krátí. 
 
 
Geneze případu 

• Vláda ČR rozhodla o zvýšení starobních důchodů s platností od 1. ledna 2019. 
• Vláda ČR rozhodla o zvýšení tarifních platů s platností od 1. ledna 2019. 
• V roce 2019 došlo, nebo dojde k zvýšení provozních nákladů na domovy. 

 
Návrh řešení 

• Schválit nové přehledy úhrad pro Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. 

 
Varianty návrhu usnesení 

• Rada města po projednání schvaluje nové přehledy úhrad pro Domov pro seniory a 
Domov se zvláštním režimem. 

• Rada města po projednání neschvaluje nové přehledy úhrad pro Domov pro seniory, 
Domov se zvláštním režimem. 
 

Doporučení předkladatele 
Ředitel p.o. doporučuje schválit nové přehledy úhrad. 
 
 
Stanoviska  
Odbor sociální doporučuje schválit nové přehledy úhrad. 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit nové přehledy úhrad. 
 



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. 6. 2019 

 
Ceny úkonů jsou v souladu s § 15 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.  

v platném znění a § 49 a 73 zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách v platném znění. 

 
 

Ubytování 
 

Typ ubytování cena/den strava/den cena/den * Měsíční výše 
úhrady 

Jednolůžkový pokoj 190,- Kč 162,- Kč 352,- Kč 10 701,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 165,- Kč 162,- Kč 327,- Kč 9 941,- Kč 

    Dia 

Typ ubytování cena/den strava/den cena/den * Měsíční výše 
úhrady 

Jednolůžkový pokoj 190,- Kč 170,- Kč 360,- Kč 10 944,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 165,- Kč 170,- Kč 335,- Kč 10 184,- Kč 

Měsíční výše úhrady se vypočítává za skutečný počet dní v kalendářním měsíci. 
* Měsíční výše úhrady (ubytování + strava) – přepočteno koeficientem 30,4 

 
 

 
Strava                                                    

 

Druh 
stravy stravovací jednotka/den 

režijní 
náklady/den 

cena 
celkem/den 

 
snídaně oběd svačina 

odpol. večeře II. 
večeře 

  

Normální 28,- Kč 31,-Kč 9,-Kč 24,-Kč - 70,-Kč 162,-Kč 

Diabetická 28,- Kč 31,-Kč 9,-Kč 24,-Kč 7,-Kč 71,-Kč 170,-Kč 

 
 

http://www.socsluzbyzdar.cz/


 
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 
 

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. 

 

Přehled úhrad za služby poskytované v Domově se zvláštním režimem byl schválen 
RM č. 14 ze dne 6. 5. 2019 usnesení čj.          /2019/POSSM. 

 
 

Mgr. Václav Šerák 

         ředitel



 



Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, IČO 43379168 
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Přehled úhrad v Domově pro seniory 

– Dům klidného stáří od 1. 7. 2018 

 
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 režijn
í 
ákl d
 

cena/den * Měsíční 
výše úhrady 

Jednolůžkový pokoj 107,- Kč 68,- Kč 175,- Kč 10 248,- Kč 

Jednolůžkový pokoj, společné 
sociální zařízení 

97,- Kč 68,- Kč 165,- Kč 9 944,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 
s kuchyňskou linkou 

82,- Kč 68,- Kč 150,- Kč 9 488,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 72,- Kč 68,- Kč 140,- Kč 9 184,- 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  
oběd svačina 

odpol. 

 
večeře II. 

večeře 

  

Normální 28,- Kč 31,-Kč 9,-Kč 24,-Kč - 70,-Kč 162,-Kč 

Diabetická 28,- Kč 31,-Kč 9,-Kč 24,-Kč 7,-Kč 71,-Kč 170,-Kč 

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

http://www.socsluzbyzdar.cz/


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. 92 ze dne 25. 6. 2018 usnesení čj. 1617/2018/POSSM. 

 
 

Mgr. Václav Šerák 
ředitel 



 

 
 

Přehled úhrad v Domově se zvláštním režimem 

- Seniorpenzionu od 1. 6. 2019 
 

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

o sociálních službách v platném znění. 
 
 
  Ubytování 
 

 
Typ ubytování 

 
cena/den 

 
strava/den cena/den * Měsíční 

výše úhrady 
 

Jednolůžkový pokoj 
 

200,- Kč 
 

161,- Kč 361,- Kč 10 974,- Kč 

 
Dvoulůžkový pokoj 

 
180,- Kč 

 
161,- Kč 341,- Kč 10 366,- Kč 

Třílůžkový pokoj 165,- Kč 161,- Kč 326,- Kč 9 910,- Kč 

  Dia 
 

Typ ubytování 
 

cena/den 
 

strava/den cena/den * Měsíční 
výše úhrady 

 
Jednolůžkový pokoj 

 
200,- Kč 

 
170,- Kč 370,- Kč 11 248,- Kč 

 
Dvoulůžkový pokoj 

 
180,- Kč 

 
170,- Kč 350,- Kč 10 640,- Kč 

Třílůžkový pokoj 165,- Kč 170,- Kč 335,- Kč 10 184,- 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 29,- Kč 44,-Kč 32,-Kč - 56,-Kč 161,-Kč 

Diabetická 29,- Kč 44,-Kč 32,-Kč 7,-Kč 58,-Kč 170,-Kč 

 
 
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 
 

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. 

 

Přehled úhrad za služby poskytované v Domově se zvláštním režimem byl 
schválen RM č. 14 ze dne 6. 5. 2019 usnesení čj.         /2019/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. 7. 2018 
 

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 10 370,- Kč 

 
Dvoulůžkový pokoj 

 
83,- Kč 

 
77,- Kč 

 
160,- Kč 9 762,- Kč 

Třílůžkový pokoj 68,- Kč 77,- Kč 145,- Kč 9 305,- 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 29,- Kč 44,-Kč 32,-Kč - 56,-Kč 161,-Kč 

Diabetická 29,- Kč 44,-Kč 32,-Kč 7,-Kč 58,-Kč 170,-Kč 

 
 

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

http://www.socsluzbyzdar.cz/


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. 92 ze dne 25. 6. 2018 usnesení čj. 1617/2018/POSSM. 

 
 

Mgr. Václav Šerák 
ředitel 
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