
EBEN-EZER Český Těšín
Metodika domova pro osoby se zdravotním postižením

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
P2/S4 Sazebník služby

Úhrada je sjednána ve smlouvě o poskytování sociální služby. Výše úhrady je v souladu
s vyhláškou č. 34/2022 Sb., kterou se mění vyhláška 505/5006 Sb., kterou se provádí
některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§14 odst. 2)

ÚHRADA se skládá z těchto položek:
1) úhrada za stravu
2) úhrada za ubytování
3) úhrada za poskytnutou péči
4) úhrada za fakultativní činnosti, pokud jsou sjednány

1) ÚHRADA ZA STRAVU

Cena stravy = 190 Kč za den, včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
Druh stravy Snídaně Svačina Oběd Večeře Celkem
Cena (Kč) 30,- 20,- 100,- 40,- 190,-

- strava je podávána v rozsahu 3 hlavních jídel (včetně nápoje) + svačina;
- obědy jsou dodávány externím dodavatelem – Nemocnice Český Těšín;
- uživatelům je nabízena strava: racionální, dietní;
- poskytovatel předkládá uživateli vyúčtování za stravu dle skutečně odebrané stravy;
- uživatelé mají možnost si stravu odhlásit:

● odhlášení oběda, večeře - nejpozději do 7:30 hod. toho dne, kdy stravu nechce
● odhlášení snídaně a svačiny - nejpozději do 7:30 hod. den předem, kdy stravu nechce

- pokud uživatel stravu neodhlásí včas, je povinen ji uhradit v plné výši

2) ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ

Sazba za ubytování se odvíjí dle kategorie pokoje a počtu lůžek:

kategorie vybavení 1 osoba/den

I.
1 lůžkový pokoj
- s kuchyňským koutem, koupelna + WC
- společná kuchyň s koupelnou pro 2 osoby

185,- Kč

II. 1 lůžkový pokoj se sprchovým koutem
2 lůžkový pokoj s koupelnou + WC 175,- Kč

III. 2 lůžkový pokoj se sprchovým koutem
1 lůžkový pokoj s umyvadlem 165,- Kč
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Přehled měsíční úhrady za osobu – celková částka za měsíc

kategorie sazba za den počet dnů v měsíci

28 29 30 31
I. 185,- 5 180,- Kč 5 365,- Kč 5 550,- Kč 5 735,-Kč

II. 175,- 4 900,- Kč 5 075,- Kč 5 250,- Kč 5 425,- Kč

III. 165,- 4 620,- Kč 4 785,- Kč 4 950,- Kč 5 115,- Kč

- položka zahrnuje: ubytování dle kategorie pokoje, energie (topení, teplá a studená voda,
elektřina), údržba, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení,
žehlení, včetně provozních nákladů souvisejících s poskytováním ubytování,

- úhrada za poskytnutí ubytování se stanoví tak, že denní výše úhrady za ubytování se
násobí dle skutečných dnů v kalendářním měsíci,

- v případě nepřítomnosti uživatele se úhrada za poskytnutí ubytování nesnižuje,
- na úhradě se mohou podílet i rodinní příslušníci uživatele,
- úhrada za ubytování se odvozuje od maximální výše úhrady stanovenou dle výše příjmu

uživatele v Domově pro osoby se zdravotním postižením.

3) ÚHRADA ZA ÚKONY PÉČE

Úhrada za úkony péče je ve výši přiznaného příspěvku na péči (§ 11 odst. 2 zákona o
sociálních službách). Uživatel je povinen poskytnout poskytovateli kopii tohoto rozhodnutí.

Stanovení úhrady za poskytnutou péči
Stupeň závislosti Částka v Kč / měsíc Denní sazba v Kč

I. lehká 880,- 29,-
II. středně těžká 4 400,- 142,-
III. těžká 12 800,- 413,-
IV. úplná 19 200,- 620,-

- denní sazba výše úhrady za úkony péče je stanovena podílem přiznané výše příspěvku a
koeficientem kalendářních dnů v měsíci,

- v případě nepřítomnosti uživatele se vrací poměrná část příspěvku, pokud není ve službě
celý den od 0-24 hod.

4) ÚHRADA ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Poskytovatel nabízí uživateli fakultativní činnosti nad rámec základních činností. Rozsah
fakultativních služeb je stanoven ve smlouvě o poskytování sociální služby.

Náklady Sazba Bez úhrady

Doprava

Renault Master
13 Kč x za 1 km / dle počtu přepravených osob

Zajištění přiměřeného
vzdělávání nebo pracovního
uplatnění (doprava do školy

nebo do práce)
Renault Kangoo

10 Kč x za 1 km / dle počtu přepravených osob
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5) ZPŮSOB PLATBY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Vyúčtování úhrad za služby jsou připraveny vždy v následujícím měsíci, přesně za odebrané
služby. Úhradu je třeba zaplatit po obdržení vyúčtování do konce měsíce, ve kterém bylo
vyúčtování vystaveno .

Úhradu lze provést dvěma způsoby:
1. bezhotovostním převodem na účet vedený u KB č.ú. 23035791/0100, variabilní

symbol 06, ve zprávě pro příjemce uvést „úhrada domov - příjmení uživatele“.
2. v hotovosti – předat koordinátorovi služby do pokladny střediska na základě

příjmového pokladního dokladu.

4. DALŠÍ USTANOVENÍ

● Poskytovatel si vyhrazuje právo zvýšit úhradu nákladů za poskytování sociální služby, a to
až do maximální výše stanovené vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 505/2006 Sb., za podmínky předchozího písemného oznámení uživateli – alespoň 30
kalendářních dnů předem.

● V případě valorizace důchodů, zvýšení cen energií, potravin nebo dalších surovin či
zdrojů oproti stavu ke dni uzavření smlouvy, je poskytovatel oprávněn provést navýšení
úhrady za ubytování a stravu, a to s účinností od měsíce, ve kterém bude takové
navýšení uživateli písemně oznámeno.

● Dle ustanovení § 73 odst. 3 ZSS č.108/2006 Sb., musí uživateli po úhradě za ubytování a
stravu zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

● Snížená úhrada za ubytování – Úhrada je snížená o takovou částku, která zaručuje
uživateli zaručený zůstatek z příjmů. Uživatel je povinen při žádosti o snížení úhrady
doložit své příjmy (za příjmy se považují příjmy dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a
existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů). Uživatel je povinen uvést veškeré
příjmy. Při každé změně výše příjmů, je uživatel povinen tuto změnu oznámit a doložit
jejich novou výši, a to nejpozději do 8 kalendářních dnů ode dne změny.

● Uživatel je povinen doložit poskytovateli změnu výše přiznaného příspěvku na péči, a to
nejpozději do 8 kalendářních dnů od uskutečnění příslušné změny.
- Poskytovatel sníží / zvýší úhrady za poskytnutou péči dle nově přiznaného příspěvku.
- Vznikne-li přeplatek, poskytovatel je povinen částku vrátit uživateli/opatrovníkovi od

data vydaného rozhodnutí o změně.
- Vznikne-li doplatek, uživatel je povinen částku doplatit poskytovateli od data vydaného

rozhodnutí o změně.
- Přeplatek/doplatek je nutné vrátit/doplatit v následujícím kalendářním měsíci, kdy

dojde k oznámení rozhodnutí.
● Případná změna výše úhrady (změna příjmů, změna výše příspěvku na péči, navýšení

úhrady z důvodu zvýšení nákladů apod.) je upravena písemně formou dodatku ke
smlouvě o poskytování sociální služby.

● Poskytovatel je oprávněn se dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů s osobami
blízkými, pokud jeho příjem nepostačuje na úhradu plné výše nákladů.

● Hospitalizace uživatele - v případě, kdy je uživatel hospitalizován ve zdravotnickém
zařízení po dobu celého kalendářního měsíce, nenáleží mu příspěvek na péči. Tuto
skutečnost je nutno nahlásit do 8 dnů příslušnému sociálnímu odboru. Uživatel,
opatrovník nebo sociální pracovník je povinen toto nahlásit.

Schválil a vydal: Mgr. Jana Chlebusová, vedoucí střediska Platnost: 1. 3. 2023
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