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SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem 
Rolnická 55/360, Ostrava-Nová Ves, 709 00 

Tel.: +420 739 680 160, +420 733 142 425,  

E-mail: siloe.domov@slezskadiakonie.cz 

 

 

ÚHRADOVNÍK SLUŽBY PLATNÝ OD 1. 5. 2022 

 

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

Ostrava. 

 

PÉČE 
 

Měsíční úhrada na péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči dle § 73 odst. 4, zákona 

č. 108/20006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

 

Stupeň závislosti Výše Příspěvku na péči 

I. stupeň 880 Kč 

II. stupeň 4 400 Kč 

III. stupeň 12 800 Kč 

IV. stupeň 19 200 Kč 

 

V případě, že má klient příspěvek na péči v řízení (ještě nebyla výše příspěvku přiznána), bude 

úhrada za péči zaplacena klientem zpětně od doby jeho přiznání.  

 

Vratky Příspěvku na péči 

 

V případě nepřítomnosti klienta ve službě vrací středisko SILOE tzv. vratku úhrady, vyjma doby 

pobytu ve zdravotnickém zařízení. U příspěvku na péči to je tzv. alikvotní část za každý kalendářní 

den nepřítomnosti ve středisku (tj. za nepřítomnost od 0:00 do 23:59) se vrací 1 denina (dle počtu 

kalendářních dní v měsíci) vyplaceného příspěvku na péči.  

 

Příspěvek na 

péči 

Počet kalendářních dní v měsíci 

28 29 30 31 

880 Kč 31,43 Kč 30,34 Kč 29,33 Kč 28,39 Kč 

4 400 Kč 157,14 Kč 151,72 Kč 146,66 Kč 141,94 Kč 

12 800 Kč 457,14 Kč 441,38 Kč 426,67 Kč 412,90 Kč 

19 200 Kč 685,71 Kč 662,09 Kč 640,00 Kč 619,35 Kč 

 

Vratky jsou klientům vypláceny formou odečtu vratky z částky celkové úhrady (ubytování, strava, 

fakultativní a jiné služby) za daný měsíc. V případě, že má klient příspěvek na péči v řízení, bude 

vratka vyplacena až v době jeho přiznání, tzn. zpětně.  
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UBYTOVÁNÍ Výše úhrady 

Dvoulůžkový pokoj 190 Kč / den 
Jednolůžkový pokoj 210 Kč / den 

Jednolůžkový pokoj se samostatnou koupelnou 230 Kč / den 

 
STRAVA Výše úhrady 

Snídaně 40 Kč 

Dopolední svačina 15 Kč 

Oběd 95 Kč 

Odpolední svačina 15 Kč 

Večeře 40 Kč 

CELODENNÍ STRAVA 205 Kč 
 

V ceně stravy je zahrnut pitný režim, dodatky ve formě ovoce, džusů, sladkostí a u diabetiků druhé 

večeře.  

 
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY Výše úhrady 

Doprava - např.  cesta k lékaři, na úřad, poštu, do obchodu, cesty na výlety aj.  

Počet využitých kilometrů je dán vzdáleností dojezdu od střediska SILOE 

Ostrava dle www.google.com/maps  

- Osobní automobil 

- Tranzit (bezbariérová přeprava) 

 

O přidělení automobilu na danou jízdu rozhoduje sociální pracovník (řidič). 

Doprava je zajištěna s přihlédnutím k možnostem služby. 

 

 

 

9 Kč / km 

10 Kč / km 

Pečovatelský balíček - obsahuje šampon se sprchovým gelem a tělové mléko 

značky Tena pro péči o pokožku seniorů, která je náchylná k vysušování a 

poškození 

- 1 měsíc 

- 2 týdny 

- 1 týden 

- 1 den 

 

 

 

45 Kč 

23 Kč 

12 Kč 

2 Kč 

Canisterapie  

 

Individuální (cca 10 – 15 minut) 

Skupinová (cca 30 – 45 minut) 

120 Kč 

70 Kč 

 
Informativní výpočet úhrady za využití služby 
 

SLUŽBA sazba úhrada 

Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji – 31 dnů 190 Kč / den 5 890 Kč 

Strava – 31 dnů 205 Kč / den 6 355 Kč 

Fakultativní – pečovatelský balíček 45 Kč / měsíc 45 Kč 

Fakultativní – 2x canisterapie skupinová 70 Kč / terapii 140 

Celkem  12 430 Kč 
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