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CENÍK SLUŽBY 
 

1. Úvod 
 

Úhrady v Domově Přístav jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2016 Sb., o 
sociálních službách a vyhláškou MPSV č 34/2022, kterou se mění vyhláška 505/2006 Sb.   
Cena služby se stanovuje dle počtu dnů v měsíci. 
 
2. Ubytování 

 
Sazba: 250 Kč/den 
Cena zahrnuje: 
a) poskytnutí ubytování v nejvíce 2 lůžkovém pokoji s postelí, uzamykatelnou skříní a 
uzamykatelným nočním stolkem, židlí a sdíleným stolem, 
b) umyvadlo na pokoji, sociální zařízení na chodbě nebo na pokoji 
c) noční světlo u lůžka, police, možnost připojení do elektrické sítě, 
d) ložní prádlo včetně pravidelné výměny i výměny dle potřeby, 
e) pravidelný úklid pokoje a společných prostor, mytí oken, praní záclon a závěsů 
f) využívání společenských prostor. 
 
Vratky plateb za ubytování se provádí pouze v souvislosti s ukončením smlouvy o 
poskytnutí sociální služby.  
 
3. Stravování 

 
Sazba: 205 Kč/den v následujícím poměru jednotlivých částí stravy: 
 

Snídaně 50,- 24% 

Oběd 95,- 46% 

Večeře 60,- 30% 

 
Stravování je poskytováno formou snídaně, oběda, večeře. Uživateli s diabetickou stravou je 
navíc poskytována dopolední svačinka a druhá večeře. Cena je shodná pro všechny typy 
diet (racionální, diabetická, šetřící apod.). Uživatel se speciálními výživovými potřebami – 
umělá výživa pomocí sondy, PEGu apod. nehradí náklady na stravu.  
 
Cena stravy zahrnuje materiálové a režijní náklady (potraviny, mzdové náklady, energie, 
odpady, opravy strojů a zařízení, apod.) 
 
Vratka ve výši 50% z jednotlivých pokrmů (cena materiálu) se vyplácí pouze při pobytu 
uživatele mimo zařízení. Výchozí částka pro výpočet vratky, je skutečná platba uživatele za 
stravu dle jeho příjmů. Zbývající částka, která zahrnuje režijní náklady, se nevrací. 
 
Odhlašování stravy: 
 
Uživatel je povinen stravu odhlásit u pracovníka přímé péče nejpozději do 11 hodin 
předchozího dne. Pokud uživatel neodhlásí stravu včas, nebude mu vratka vyplacena. 
V případě hospitalizace uživatele odhlašuje jeho stravu pracovník přímé péče.  
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4. Úhrada za péči: 

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

Přiznaný 
stupeň 
příspěvku: 

Sazba: Vratka za 1 den: 
(při 28. dnech v měsíci) 

Vratka za 1 den: 
(při 30. dnech v měsíci) 

Vratka za 1 den: 
(při 31. dnech v měsíci) 

 

I.Stupeň 880,- 31,40 29,30 28,40 

II. stupeň 4400,- 157,10 146,70 141,90 

III. stupeň 12.800,- 457,10 426,70 412,90 

IV. stupeň 19.200,- 685,70 640,00 619,30 

 
Vratka z příspěvku na péči je vyplácena po celodenní nepřítomnosti uživatele delší než 5 dnů, 
dle výše uvedené tabulky a celkového počtu dnů mimo zařízení (včetně prvních 5 dnů). 
 
Vratku z příspěvku na péči nevyplácíme v případě: 

a. Pobytu uživatele mimo domov kratší než 5 dnů.  
b. Hospitalizace uživatele kratší než 30 dnů v jednom měsíci, kdy pracovníci domova uživa-

tele pravidelně navštěvují, zajišťují mu aktuální potřeby (nákupy, finance), provádějí admi-
nistrativní úkony (platby a jiné úkony). 

 
5. Výpočet ceny při snížené úhradě 
Pokud uživateli po zaplacení úhrad zůstane méně než 15% svého příjmu, bude úhrada po 
doložení všech příjmů (zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších 
předpisů, § 73, písm. 5) snížena na 85%. Většinou tak dochází ke snížené platbě za stravu. 
Postup pro výpočet snížené úhrady je součásti smlouvy o poskytování sociálních služeb. 
 
6. Vyúčtování  
Vyúčtování všech úhrad je provedeno vždy do 10. dne následujícího měsíce. Na vyžádání je  
poskytnuto uživateli či opatrovníkovi. Jednou ročně je vyúčtování předáno uživateli a 
opatrovníkovi.  
 
7. Platnost 
Ceník je platný od 1.4.2022. 
 
 
 
 
 
  
V Ostravě, dne 8.3.2022 schválila     Mgr. Jana Plačková 
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