Opravy, změny : 30.10.2019

Směrnice č. 02/2012
Účinnost : od 01. 11. 2019 do: xxx

Zrušuje se : 32/2008

Předpisy související:

Zpracoval: sociální pracovnice

Datum: 30. 10. 2019

Věc: Úhrady za poskytované sociální služby
I.
Stanovení úhrady
(1) Za poskytované sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením
„PATA“ v Hazlově, příspěvkové organizaci (dále jen „Domov“) klient hradí náklady:
a) za stravu
b) za bydlení
c) za péči
d) za fakultativní činnosti
a) Úhrada za stravu
• částka ve výši stanovené stravovací jednotky, včetně režijních (provozních) nákladů
souvisejících s přípravou a dopravou stravy dále „stravovací jednotka.“ Celodenní
strava je poskytována 5x denně, z toho 3 hlavní jídla a 2 jídla doplňková.
Stanovená cena stravovací jednotky činí:
Celková úhrada za celodenní stravu

170,- Kč / den

Cena jednotlivých jídel je přepočtena poměrně s ohledem na max. cenu za celodenní stravu dle
vyhl. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, §14,
odst. 2. písm. b)
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Domácnosti Hazlov 518-519

Skutečná cena od dodavatele stravy včetně dopravy
Strava
Snídaně
Svačina
Oběd
Přesnídávka
Večeře
Celkem

Cena potravin
17,00 Kč
15,00 Kč
66,00 Kč
16,00 Kč
54,00 Kč
168,00 Kč

Provozní náklady
17,00 Kč
15,00 Kč
66,00 Kč
16,00 Kč
60,00 Kč
174,00 Kč

Celková cena
34,00 Kč
30,00 Kč
132,00 Kč
32,00 Kč
114,00 Kč
342,00 Kč

Přepočtená cena s ohledem na max. úhradu za stravu dle vyhl.505/2006 Sb.
Strava
Snídaně
Svačina
Oběd
Přesnídávka
Večeře
Celkem

Celková cena
16,90 Kč
14,91 Kč
65,62 Kč
15,91 Kč
56,66 Kč
170,00 Kč

Domácnosti Jiráskova 2988-2990

Skutečná cena od dodavatele stravy včetně dopravy
Strava
Snídaně
Svačina
Oběd
Přesnídávka
Večeře
Celkem

Cena potravin
16,00 Kč
11,00 Kč
51,00 Kč
14,00 Kč
31,00 Kč
123,00 Kč

Provozní náklady
15,20 Kč
15,20 Kč
37,20 Kč
15,20 Kč
34,20 Kč
117,00 Kč

Celková cena
31,20 Kč
26,20 Kč
88,20 Kč
29,20 Kč
65,20 Kč
240,00 Kč
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Přepočtená cena s ohledem na max. úhradu za stravu dle vyhl.505/2006 Sb.
Strava
Snídaně
Svačina
Oběd
Přesnídávka
Večeře
Celkem

Celková cena
22,10 Kč
18,56 Kč
62,48 Kč
20,67 Kč
46,19 Kč
170,00 Kč

Klienti nejsou povinni pravidelně celodenní stravu odebírat.
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b) Úhrada za bydlení
• také zahrnuje topení, ohřev vody, elektrické energie, úklid, praní prádla, drobné
opravy v domácnostech dále jen „ úhrada za ubytování.“
v obytné místnosti s jedním uživatelem

210,-- Kč/den

c) Úhrada za péči – příspěvek na péči
1) Klient, kterému byl přiznán příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., hradí kromě
úhrad uvedených pod a) a b) tohoto odst., také náklady za poskytovanou péči ve výši
přiznaného měsíčního příspěvku / měsíc (§ 73, odst. 4, písm. a), zák. č.108/2006 Sb.)
2) Výsledná úhrada za kalendářní měsíc se vypočítá jako součet denních částek za
bydlení, skutečně odebranou stravu včetně provozních nákladů, vynásobené
skutečným počtem dní v měsíci, k čemuž se přičte výše přiznaného měsíčního
příspěvku na péči.
3) Po úhradě nákladů dle odst. 1) a, b, musí klientovi zůstat alespoň 15% z jeho
celkových příjmů. Částka minimálního zůstatku z příjmu se zaokrouhluje vždy na celé
koruny nahoru (ve prospěch klienta).
4) Rozhodným příjmem klienta pro stanovení úhrady za poskytované sociální služby se
rozumí příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu (§ 7 zák. 110/2006
Sb.). Příjem se zjišťuje ke dni podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb.
d) Úhrada za sjednané fakultativní činnosti
• úhrada za sjednané fakultativní činnosti podle odst. V. „Smlouvy o poskytování
sociálních služeb“ se provádí v plné výši vynaložených nákladů na tyto činnosti, tj.
úhrada se nesnižuje s ohledem na minimální 15 % zůstatek příjmu.
• doprava klienta a jeho věcí do, a nebo z místa, které označí :
o úhrada za tuto službu činí
6,-Kč za 1km jízdy
II.
Stanovení úhrady nezaopatřených dětí
(1)Za poskytované sociální služby v „Domově“, hradí nezaopatřené dítě úhradu za:
• stravu
• péči
(2) Úhradu za stravu hradí rodiče nezaopatřeného dítěte nebo osoba, které bylo dítě
svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná výživou
klienta (dále jen „plátce úhrady“).
(3) Jestliže se „Domovu“ vyplácí přídavek na dítě, snižuje se úhrada podle odst. 2) o jeho
výši.
(4) Výši úhrady při nařízené ústavní výchově určuje obec třetího typu.
• strava nezaopatřené děti hradí stravu ve výši
80,-- Kč/ den
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•

péči ve výši přiznaného měsíčního příspěvku na péči

III.
Úhrada nákladů při pobytu klienta mimo „Domov“ – (dále jen „vratka“)
(1) Při předem oznámeném pobytu mimo zařízení hradí klient za každý takový den:
náklady za ubytování. Toto neplatí při nástupu, nebo ukončení pobytu v průběhu
kalendářního měsíce a též při ukončení pobytu v důsledku úmrtí v průběhu
kalendářního měsíce. V případě ukončení, nebo nástupu do
„Domova“ v průběhu kalendářního měsíce se úhrada stanovuje pouze na dny, po
které klient skutečně v zařízení pobýval a využíval služeb.
(2) Byla-li úhrada stanovena podle článku I. již zaplacena na celý kalendářní měsíc
dopředu, vrátí „Domov“ za každý den předem oznámeného pobytu klienta mimo
„Domov“ poměrnou část úhrady, s výjimkou částek uvedených v odstavci 1.
(3) Za den pobytu mimo „Domov“ se považuje kalendářní den, kdy klient pobývá mimo
„Domov“ a neodebral žádné jídlo. Pobyt mimo „Domov“ z důvodu ošetření nebo
umístění ve zdravotnickém zařízení se považuje vždy za předem oznámený pobyt
mimo „Domov“.
(4) Při předem oznámeném pobytu mimo „Domov“ kratším než kalendářní den a za
předem odhlášené jednotlivé jídlo vrátí „Domov“ klientovi z předem zaplacené
úhrady hodnotu ceny za jednotlivé druhy jídla, která byla předem odhlášena s
přihlédnutím ke snížené úhradě, kterou skutečně v účtovaném měsíci zaplatil.
(5) Klientům, kterým byla stanovena snížená úhrada, vrátí „Domov“ při pobytu mimo
„Domov“ nebo z předem odhlášené stravy poměrnou část ceny za stravování, kterou
s přihlédnutím ke stanovené snížené úhradě skutečně v účtovaném měsíci zaplatil.
(6) Úhrada za péči se nevrací.
(7) Způsob oznamování pobytu mimo „Domov“ a odhlašování stravy je stanoven
vnitřním předpisem „Domova“.
(8) Vypočtená vratka úhrady za předem oznámený pobyt mimo „Domov“
zaokrouhluje na celé koruny.

se

IV.
Příjemce přeplatku na úhradě
(1) Příjemce přeplatku je klient.
(2) Příjemce přeplatku u nezaopatřeného dítěte je plátce úhrady. Jestliže tento nemá podle
platných právních předpisů stanovenou úhradu, nemá nárok na vrácení úhrady.
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V.
Společná, přechodná a závěrečná ustanovení.
(1) Úhrada za poskytované sociální služby se platí do konce kalendářního měsíce, za
který náleží. Při přijetí klienta do „Domova“ v průběhu kalendářního měsíce, nebo
při ukončení pobytu klienta v „Domově“ (včetně úmrtí) v průběhu kalendářního
měsíce, platí klient úhradu v daném měsíci jen podle skutečného počtu dnů pobytu –
tedy za dny, kdy ještě do „Domova“ nenastoupil nebo za dny, kdy už v „Domově“
nebyl, v takovém případě neplatí úhradu za ubytování a náklady za stravu.
(2) Výše úhrady stanovená podle článku I. a II. se zaokrouhluje na celé koruny.
(3) Předem zaplacená úhrada se nevrací za předem neoznámenou dobu pobytu mimo
„Domov“.
(4) Změní-li se během kalendářního měsíce skutečnosti rozhodné pro stanovení výše
úhrady, s přihlédnutím na ustanovení § 73 odst. 3, zák. 108/2006 Sb. (minimální
zůstatek z příjmu 15%), úhrada se nově stanoví od následujícího kalendářního
měsíce.
(5) V „Domově“ se poskytuje celoroční pobytová služba. Tento předpis je proto
koncipován na tuto formu poskytované služby.

Daniel Lindenberg
ředitel DOZP „Pata“ v Hazlově

Aktualizováno dne 30. 10. 2019
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