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Úhradovník služby

Úhrady v Domově Přístav Frýdek – Místek, domově se zvláštním režimem jsou stanoveny v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.
S platnou účinností od 1. 2. 2019

UBYTOVÁNÍ:
Plná platba:


200,- Kč/den

Ubytováni je sjednáno dle zdravotního stavu uživatele v jednolůžkovém, dvoulůžkovém
nebo třílůžkovém pokoji. Vratky za ubytování se neprovádí.

STRAVA – racionální, šetřící
Plná platba:

170Kč/den

Druh jídla

snídaně

Cena

oběd

svačina

večeře

36

75

10

49

Kč/den

Kč/den

Kč/den

Kč/den

(21% z ceny za stravu)

(45% z ceny za stravu)

(5% z ceny za stravu)

(29 % z ceny za
stravu)

VRATKA UŽIVATELI
50 % z ceny jednotlivého

18

37,50

5

24,50

Kč/den

Kč/den

Kč/den

Kč/den

druhu jídla (materiál)
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Plná

170Kč/den

platba:
Druh jídla
Cena

VRATKA
UŽIVATELI

snídaně

svačina

oběd

svačina II

večeře

večeře II

33

6

75

6

44

6

Kč/den

Kč/den

Kč/den

Kč/den

Kč/den

Kč/den

(19,5 % z ceny

(3,5% z ceny

(44% z ceny za

(3,5% z ceny za

(26% z ceny za stravu)

(3,5% z ceny za

za stravu)

za stravu)

stravu)

stravu)

16,50

3

37,50

3

22

3

Kč/den

Kč/den

Kč/den

Kč/den

Kč/den

Kč/den

stravu

50 % z ceny
jednotlivého
druhu jídla
(materiál)



Uživateli s diabetickou stravou, nebo malnutricí je poskytována navíc dopolední svačina a druhá
večeře.



Uživatel, jehož specifické stravovací potřeby jsou uspokojovány pomocí enterální výživy (např.
sondou, PEG, PEJ), nehradí náklady na stravu.



Vratka za stravu, která splňuje podmínku pro způsob ohlášení (viz bod níže) je ve výši 50% za
jednotlivé jídlo (materiálové náklady). Zbývající částka ve výši 50%, která zahrnuje režijní náklady,
se nevrací.

Příklad vratky:
Uživatel má sníženou platbu z úhrady, proto mu byla platba za stravu snížena na 100 Kč/den.
Při odhlášení celého dne bude vratka činit – 50 Kč
Při odhlášení např. večeře, jejíž hodnota je 25 % z celkové platby za den tj. 25 Kč, bude vratka činit
12,50 Kč.


Způsob odhlašování a přihlašování stravy: uživatel musí nahlásit personálu přímé péče Domova
Přístav F-M odhlášení nebo přihlášení stravy do 11 hodin předchozího dne. Víkendová, pondělní
nebo strava ve svátcích se musí odhlásit a přihlásit nejpozději poslední pracovní den před víkendem
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(tj. pátek) nebo svátkem. V případě hospitalizace uživatele odhlašuje stravu službu konající
pracovník v sociálních službách.


Pokud uživatel neodhlásí stravu do 11 hodin předchozího dne, nebude mu vratka za stravu
vyplacena. Vratka za stravu je ve výši nákladů na potraviny za daný druh jídla tj. 50 % z daného
jídla.

SNÍŽENÁ PLATBA:



Pokud uživateli po zaplacení úhrad zůstane méně než 15% z příjmu, bude úhrada po předložení
potvrzení o výši příjmů snížena. Zpravidla dochází ke snížení platby za stravu.

ÚHRADA ZA PÉČI:


Úhrada za péči náleží dle § 73 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v plné výši
přiznaného příspěvku na péči pobytové sociální službě.



Nárok na vratku z příspěvku na péči vzniká při celodenní nepřítomnosti uživatele (tj. od půlnoci
k půlnoci):

-

Při opuštění Domova Přístav F-M na více než 5 dnů. Vratka je provedena včetně těchto
prvních pěti dnů.
Příklad vratky: uživatel s PnP ve výši 880 Kč je odhlášen na 10 dní v měsíci s 31 dny.
Denní sazba PnP (viz tabulka níže) činí 28,40 Kč. Výpočet:
10 dnů x 28,40 = 284 Kč



Vratka z PnP se neprovádí:
-

Při opuštění Domova Přístav FM do 5dnů

-

Při hospitalizaci do 30 dnů – pracovníci Domova Přístav FM, jsou s hospitalizovaným
uživatelem v kontaktu, zajišťují mu jeho aktuální potřeby (přivezou potřebné věci do
nemocnice, provedou nákup, přivezení potřebné finanční hotovosti) včetně návštěvy
v nemocnici.



Vratka je vyplácena nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce, ve kterém
nárok na vratku vznikl. (viz. tabulka Vratky z příspěvku na péči)
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Vratka za den
Výše příspěvku na péči:

(28 dní v měsíci)

Vratka za den
(30 dní v měsíci)

Vratka za den
(31 dní v měsíci)

I.

stupeň: 880 Kč

31,40 Kč

29,30 Kč

28,40 Kč

II.

stupeň: 4 400 Kč

157,10 Kč

146,70 Kč

141,90 Kč

III.

stupeň: 8800 Kč

314,30 Kč

293,30 Kč

283,9 Kč

IV.

stupeň: 13 200 Kč

471,40 Kč

440 Kč

425,80 Kč

VYÚČTOVÁNÍ:


Vyúčtování za kalendářní měsíc je provedeno sociální pracovnicí do 16. dne následujícího
měsíce. Vyúčtování bude uživateli poskytnuto na jeho žádost a vždy založeno do jeho
sociální složky.



Vratky jsou vypláceny nejpozději poslední den následujícího kalendářního měsíce po
měsíci, ve kterém nárok na vratku vznikl.
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