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ÚČEL 

Tento úhradovník stanoví pravidla pro úhradu za poskytované sociální služby ve středisku DUHOVÝ 

DŮM Ostrava, domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DDO, dozp). 

 

DEFINICE POJMŮ  

Uživatel sociální služby – osoba, se kterou poskytovatel uzavřel smlouvu o poskytování sociální 

služby. 

 

Snížená úhrada – úhrada, u které sazba úhrady je snížená o takovou částku, která zaručuje uživateli 

zaručený zůstatek z příjmů podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách podle §71 odst. 4 a § 73 

odst. 3.  

 

Pobyt mimo domov – se považuje den, ve kterém se uživatel fyzicky zdržoval mimo DDO, nevyužíval 

tak sociální služby poskytované podle Smlouvy a nebyl v péči zaměstnanců DDO, dozp po celých 24 

hodin tohoto dne. 

 

Přeplatek na úhradě – částka ze zaplacené úhrady za poskytování sociálních služeb, kterou podle 

pravidel určených touto směrnicí vrátí poskytovatel sociálních služeb při pobytu uživatele mimo středisko 

DDO.  

 

 

 UBYTOVÁNÍ 

Úhrada ubytování se stanoví tak, že denní výše úhrady za ubytování se násobí počtem dnů v 

měsíci.  

 

Úhrada za ubytování zahrnuje: 

 ubytování v jednolůžkovém pokoji s kuchyňským koutem. Pokoj je vybaven následujícím 

zařízením: postel, noční stolek, lampička, police, šatní skříně, židle, psací stůl s lampičkou, 

stropní světlo. K pokoji náleží sprchový kout, toaleta, umyvadlo a sklopným zrcadlem.  

 Ubytování dále zahrnuje topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné 

úpravy ložního a osobního prádla, žehlení a odvoz komunálního a jiného odpadu, wi-fi připojení.  

 

 

Denní výše úhrady činí 180,- Kč.  

 

Úhrada za ubytování za 28 dnů činí 5040,- Kč, za 30 dnů činí 5 400,- Kč, za 31 dnů činí 5 580,- Kč. 

 

Další ustanovení: 

 V případě nepřítomnosti uživatele se úhrada za poskytnutí ubytování nesnižuje. 
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 V případě, že příjmy uživatele nedosahují výše úhrady, je možno zažádat o snížení úhrady z 

tohoto důvodu. Pokud se žádosti vyhoví, úhrada za ubytování se sníží tak, aby uživateli zůstal 

zaručený zůstatek z příjmu. 

 Na úhradě se mohou podílet i rodinní příslušníci uživatele.  

 

 STRAVOVÁNÍ 

Úhrada za stravu se stanoví podle počtu dnů skutečně odebrané stravy a podle uživatelem 

zvolené varianty stravování. 

 

Úhrada celodenního stravování činí 150,- Kč, z toho: 

 snídaně 25,- Kč 

 dopolední svačina 10,- Kč 

 oběd 70,- Kč 

 odpolední svačina 10,- Kč 

 večeře 35,- Kč 

 

Obědy jsou dodávány externím dodavatelem. Ostatní jídla jsou připravována pracovníky střediska 

DUHOVÝ DŮM Ostrava.  

 

 

ODHLÁŠENÍ STRAVOVÁNÍ 

 Odhlášení oběda: 

Odhlášení oběda může provést uživatel nejpozději den předem do 15:00 hodin. V pátek pouze do 10:00 

hodin dopoledne. O víkendu není možné oběd odhlásit.  

 

 Odhlášení ostatního jídla: 

Uživatel může odhlásit ostatní objednané jídlo nejpozději den předem do 8:00 hodin.  

 

V případě, že si uživatel neodhlásí objednané stravování v termínu, bude mu částka za 

objednanou stravu započtena do úhrady za poskytnutou sociální službu – stravování. Uživateli 

bude odhlášena strava od druhého dne následujícího po dni, kdy odhlášení stravy oznámil.  

 

V případě hospitalizace uživatele, je uživateli odhlášena strava automaticky od následujícího dne, 

po dni hospitalizace.  

 

Pobyt uživatele mimo Domov je považován ve středisku DDO za předem oznámený při splnění těchto 

podmínek: 

 Pracovníci poskytovatele převezmou ústní, telefonické, písemné oznámení o odhlášení stravy – 

písemně tuto informaci zaznamenají do denních záznamů. 

 Uživatel splní lhůtu pro odhlášení stravy.  
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 ÚHRADA ZA ÚKONY PÉČE  

Úhrada za úkony péče je dle aktuálního přiznaného příspěvku na péči. 

 

Jednotlivé úkony péče jsou poskytovány v rámci základních činností služby.  

 

Výši příspěvku na péči je určena rozhodnutím o přiznání příspěvku na péči, které bylo vydáno 

příslušným Úřadem práce ČR. Z tohoto důvodu je nutné poskytnout poskytovateli tj. vedoucí střediska 

nebo sociální pracovnici kopii aktuálního rozhodnutí o výši přiznaného příspěvku na péči. 

 

 

Stanovení platby uživatele za péči  

 

*Částky jsou zaokrouhleny na celá čísla. 

 

V případě nepřítomnosti uživatele v domově je denní sazba stanovena jako podíl přiznané výše 

příspěvku a koeficientu kalendářních dnů v měsíci. 

 

V případě nepřítomnosti uživatele v Domově v rozsahu celého kalendářního měsíce se vrací celá 

výše příspěvku na péči. 

 

Změny ve stupni závislosti osoby na péči 

V případě změny v přiznané výši finanční částky (zvýšení nebo snížení) je tuto skutečnost uživatel nebo 

opatrovník povinen neprodleně oznámit poskytovateli sociální služby, tj. vedoucí střediska nebo sociální 

pracovnici.  

 

Pravidla při zvýšení stupně závislosti – poskytovatel dle rozhodnutí zjistí od kterého data je stupeň 

závislosti – částka zvýšena, v případě, že nastanou uživateli doplatky, je uživatel nebo opatrovník 

povinen tuto částku poskytovateli dorovnat od data vydaného rozhodnutí. Doplatek je nutno doplatit v 

měsíci následujícím po měsíci, kdy dojde k oznámení změny v rozhodnutí. 

 

Hospitalizace uživatele 

V případě kdy je uživatel hospitalizován ve zdravotnickém zařízení, v této době příspěvek na péči 

nenáleží uživateli ani Domovu. Tuto skutečnost je nutno nahlásit do 8 dnů příslušnému Úřadu práce ČR.   

 

 

 

 

Stupeň závislosti 

na péči 
Částka v Kč 

PNP/1 den* 

28 dnů 30 dnů 31 dnů 

I 880,- 31,- Kč 29,- Kč 28,- Kč 

II 4 400,- 157,- Kč 147,- Kč 142,- Kč 

III 8 800,- 314,- Kč 293,- Kč 284,- Kč 

IV 13 200,- 471,- Kč 440,- Kč 426,- Kč 
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Úhrada od uživatele 

Za poskytnuté sociální služby hradí uživatel úhradu za ubytování, stravu a poskytnutou péči. Po úhradě 

za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15% z jeho příjmů dle §71 odst. 4 a § 73 odst. 3 

zákona.  

 

Způsob úhrady 

Úhradu je možno provést přímo do pokladny Domova nebo převodem na účet Slezské diakonie. 

Bankovní spojení: Komerční banka, Ostrava, 107-4543410207/0100, variabilní symbol – rodné číslo 

uživatele.  

 

Platby za služby se hradí do 15. dne od obdržení vyúčtování za poskytnuté sociální služby.   

 

Při platbě do pokladny Domova je vystaven příjmový doklad (číslovaný), plátce obdrží originál dokladu. 

Plátce zkontroluje účel a výši platby – za ubytování, stravu (počet dní).  

 

Příjemce přeplatku na úhradě 

Vznikl-li přeplatek na úhradě, příjemce přeplatku je osobně uživatel, opatrovník nebo jiná osoba, kterou 

si uživatel určí.  
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FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 
ÚHRADA DALŠÍCH NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

 DOPRAVA 

 

Doprava bez úhrady: 

 doprava včetně doprovodu k lékaři, vyžaduje-li to aktuální zdravotní stav klienta, 

 pravidelná každodenní docházka do školy. 

 

1. Za úhradu je poskytována doprava včetně doprovodu k lékaři na navazující ošetření, 

pravidelné kontroly, preventivní prohlídky na přání uživatele sociální služby. 

 

Doprava uživatelů  úhrada za cestu tam i zpět 

0 – 5* km      40,- Kč  

5 – 10* km 70,- Kč 

10 – 20* km  100,- Kč 

nad 20* km 4,- Kč/ za každý 1 km nad 20km 

*vzdálenost místa dojezdu od střediska 

 

2. Docházka do práce (pravidelná každodenní docházka) 

 

Uživatelé, kteří pravidelně každodenně dojíždění do práce, hradí za využívání automobilu paušální 

měsíční částku, podle vzdálenosti místa dojezdu (práce) od střediska.  

 

Vzdálenost Paušální částka 

0 – 10 km 450,- Kč 

10 – 25 km 650,- Kč 

nad 25 km 850,- Kč 

 

O přidělení automobilu na danou jízdu rozhoduje vedoucí střediska (sociální pracovník/pracovnice). U 

výběru přihlíží k počtu míst ve voze (efektivita využití), přednost využití automobilu je při zajištění 

zdravotní péče a při služební jízdě. 

 

 

 TELEFONOVÁNÍ 

 

Telefonovat mohou uživatelé ze služebního mobilního telefonu do pevné sítě i do mobilní sítě. Součet 

protelefonovaných minut za kalendářní měsíc se násobí částkou pro mobilní nebo pevnou síť.  

Pevná síť   4,- Kč/min 

Mobilní síť   2,- Kč/min 

Krátká textová zpráva 2,- Kč 
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 TISK DOKUMENTŮ, KOPÍROVÁNÍ 

Černobílý tisk   1,- Kč/strana A4 

Barevný tisk   3,- Kč/strana A4 

Černobílé kopírování  1,- Kč/strana A4 

 

 REHABILITACE 4,- Kč/ 1 minuta 

- perlička 

- cvičení 

- masáže 

Celkový čas rehabilitace/měsíc Volné minuty 

Do 120min    0 minut 

Do 300 min  60 minut 

Nad 300min 120 minut 

Frekvence se odvíjí od počtu zájemců o tuto službu. Probíhá na základě plánu rehabilitací. 
 

- tejpování 

Aplikace tejpu fyzioterapeutem + spotřeba materiálu – tejpu                    1,50,- Kč/1 cm 

Aplikace vlastního tejpu fyzioterapeutem                                                            1,- Kč/1 cm 

 

Fyzioterapeut bude tejpování provádět podle potřeby a individuální dohody s uživatelem. 

 

 

Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a uživatelem. 

 

V Ostravě dne 23. 1. 2017 

 

 

………………………………………………… 

Mgr. Nikola Šimíková, vedoucí střediska 

 

 

 

 

Byl/a jsem seznámen/a s Úhradovníkem služby.  

 

 

Dne: ………………………………………….. 

 

 

 

Podpis: ...................................................... 

 


