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Stanovení výše a způsobu úhrady za poskytované  

sociální služby a její vyúčtování 
 

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů a na základě vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 

zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, hradí uživatel za poskytnutí 

ubytování a poskytnutí stravy denně tyto částky: 

 

 

a ) Výše úhrady za ubytování 
domov pro seniory (DS) 

jednolůžkový pokoj I. 205,-- Kč/den 

(balkon, vlastní koupelna s WC a sprchovým koutem) 

jednolůžkový pokoj II. 200,-- Kč/den 

(vlastní koupelna s WC a sprchovým koutem) 

dvoulůžkový pokoj 185,-- Kč/den 

(balkon, vlastní koupelna s WC a sprchovým koutem) 

třílůžkový pokoj  175,-- Kč/den 

(vlastní koupelna s WC a sprchovým koutem) 

 

 

domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) 

jednolůžkový pokoj I. 195,-- Kč/den 

(vlastní koupelna s WC a sprchovým koutem) 

jednolůžkový pokoj II. 185,-- Kč/den 

(WC a umyvadlo) 

jednolůžkový pokoj III. 175,-- Kč/den 

(bez příslušenství) 

dvoulůžkový pokoj 165,-- Kč/den 

(bez příslušenství) 

třílůžkový pokoj 160,-- Kč/den 

(bez příslušenství) 

 

 

 

Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, 

drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení. 

 

 

 

b) Výše úhrady za stravu 
• strava normální (cena potravin) 85,-- Kč/den 

• strava dietní (cena potravin) 85,-- Kč/den 

• strava diabetická (cena potravin) 92,-- Kč/den 

 

 

Režijní náklady: 

Věcné a osobní náklady (režijní náklady) stanovené ve výši 70% z ceny celodenní stravy u 

stravy normální a dietní. 
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Celodenní strava normální a dietní činí 145,-- Kč/den. 

 Cena potravin v Kč Režijní náklady v 

Kč 

Celkem Kč 

snídaně  21,00 10,00 31,00 

oběd 35,00 30,00 65,00 

odpolední svačina 7,00 4,00 11,00 

večeře 22,00 16,00 38,00 

Celkem 85,00 60,00 145,00 

 

 

Celodenní strava diabetická činí 154,-- Kč/den. 

U diabetické stravy je úhrada uživatelům stanovena dle stravy normální. 

 Cena potravin v Kč Režijní náklady v 

Kč 

Celkem Kč 

snídaně 21,00 10,00 31,00 

oběd 35,00 30,00 65,00 

odpolední svačina 7,00 4,00 11,00 

večeře 22,00 16,00 38,00 

2. večeře 7,00 2,00 9,00 

Celkem 92,00 62,00 154,00 

 

 

Uživateli je zajištěno celodenní stravování v rozsahu třech hlavních jídel (snídaně, oběd, 

večeře) a jednoho vedlejšího jídla. U diabetické stravy je zajištěna ještě druhá večeře.                                 
                   

Úhrada za ubytování a stravu za kalendářní měsíc se stanoví ze součtu denních částek za 

ubytování a stravu a násobí se 30 ti. 

Při přijetí do zařízení v průběhu kalendářního měsíce se platí za tento kalendářní měsíc 

ode dne nástupu do zařízení poměrná část úhrady podle počtu dnů pobytu v zařízení. Obdobně 

při úmrtí uživatele v průběhu měsíce se platí poměrná část úhrady do dne úmrtí. 

Úhrada se platí zálohově a je splatná nejdéle do konce kalendářního měsíce, za který 

náleží. V případě, že uživatel zemře před převzetím důchodu a vznikne mu dluh na úhradě za 

poskytované sociální služby, je tato pohledávka řešena v rámci pozůstalostního řízení. 

Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15% z jeho příjmu. 

Pokud by uživateli po úhradě nákladů za ubytování a stravu nezůstalo alespoň 15% 

z jeho příjmu, je uživatel povinen doložit výši svého příjmu pro účely stanovení úhrady ve 

snížené výši a neprodleně oznamovat veškeré změny v příjmu, které mají vliv na výši úhrady. 

Bez prokázání výše příjmů uživatele nemůže být úhrada nákladů za ubytování a stravu 

stanovena ve snížené výši. 

Při stanovení minimálního zůstatku příjmu uživatele (tj. 15% měsíčního příjmu) se 

zůstatek zaokrouhluje matematicky na celé koruny (tj. od 50 haléřů včetně nahoru a do 40 

haléřů dolů – počítáno na jedno desetinné místo). 

Pokud jsou v zařízení umístěni manželé, úhrada za pobyt se vypočítává každému zvlášť 

z jeho příjmu. 

 

 

c) Výše úhrady za poskytovanou péči 
Úhrada za poskytovanou péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči dle § 

73, odst. 4, písm. a), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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d) Vyúčtování úhrady za poskytované sociální služby 
Domovy Na Třešňovce (dále jen zařízení) jsou povinny předložit uživateli vyúčtování 

úhrady za ubytování, stravu a poskytovanou péči za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. 

dne kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž zařízení vyúčtování 

předkládá. 

Uživatelé mají nárok při předem oznámeném pobytu mimo zařízení na vrácení příslušné 

části zaplacené úhrady za ubytování, stravu a poskytovanou péči, tzv. vratky. 

Za předem oznámený pobyt mimo zařízení se považuje oznámení písemné, ústní nebo 

telefonické nejméně 48 hodin předem. V případě víkendu a následujícího pondělí po víkendu 

nejpozději ve čtvrtek do 10 hodin, před vánočními, velikonočními a všemi ostatními svátky 

96 hodin předem.  

Pobyt mimo zařízení je možné nahlásit vedoucí zdravotního úseku, staniční sestře, popř. 

službu konající všeobecné sestře. 

Pobyt mimo zařízení z důvodu ošetření nebo hospitalizace ve zdravotnickém zařízení se 

považuje vždy za předem oznámený. 

Evidenci odchodů a příchodů uživatelů zařízení vedou písemně staniční sestry a vedoucí 

zdravotního úseku. Uživatelé jsou s postupem oznamování a vyúčtování úhrady při pobytu 

mimo zařízení seznámeni před nástupem do zařízení sociálními pracovnicemi, popř. 

personálem z oddělení a dále průběžně na pravidelných setkáních s uživateli. 

Při oznámení uživatele, že bude pobývat mimo zařízení, zapíše staniční sestra nebo 

službu konající všeobecná sestra na oddělení datum a hodinu nahlášení na formuláři 

„Oznámení o pobytu uživatele mimo zařízení“ (viz příloha č. 3), dále zapíše datum a čas 

plánovaného odchodu a příchodu klienta.  

 

Při vyúčtování se zohledňuje, zda byl uživatel po celý kalendářní měsíc v zařízení či 

pobýval mimo zařízení. Vychází se vždy z nahlášeného termínu odchodu a nahlášeného 

termínu příchodu. V případě, že uživatel odejde nebo přijde v jiném časovém rozmezí, než 

nahlásil, není na to při vyúčtování brán zřetel. 

Vratka úhrady za ubytování, stravu a poskytovanou péči se poskytuje pouze za celý 

kalendářní den (tj. od 0,00 hodin – 24,00 hodin pobytu mimo zařízení). 

 

Podmínky výplaty vratky za ubytování 

➢ při předem oznámeném pobytu mimo zařízení se vrací za celý kalendářní den částka 20% 

stanovené úhrady za ubytování, 

➢ při stanovení části vratky za ubytování se vychází ze skutečné výše úhrady dle uzavřené 

smlouvy a z délky pobytu uživatele mimo zařízení.  

 

Podmínky výplaty vratky za stravu 

➢ při předem oznámeném pobytu mimo zařízení se vrací za celý kalendářní den 100 % 

hodnoty potravin (stravy normální), 

➢ při stanovení části vratky za stravování se vychází ze skutečné výše úhrady dle uzavřené 

smlouvy a z délky pobytu uživatele mimo zařízení. 

 

Podmínky výplaty vratky příspěvku na péči 

➢ při předem oznámeném pobytu uživatele mimo zařízení, 

➢ uživateli, který má přiznán příspěvek na péči, 

➢ uživateli, kterému v době pobytu mimo zařízení poskytuje pomoc osoba blízká nebo 

asistent sociální péče, nebo poskytovatel jiných sociálních služeb, anebo speciální 

lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, 

➢ v poměrné výši odpovídající pobytu uživatele mimo zařízení a přiznané výši příspěvku na 

péči. 

Vratka příspěvku na péči se nevyplácí v případě, kdy je uživatel hospitalizován. 
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Podmínky vyúčtování úhrady při úmrtí uživatele 

➢ v případě úmrtí uživatele vrací zařízení poměrnou část úhrady za ubytování a stravu (od 

následujícího dne po úmrtí do konce měsíce, tj. jedna třicetina měsíční úhrady za 

ubytování a stravu x počet dní), 

➢ pokud uživatel zemře a nemá zaplacenu úhradu za pobyt, vznikne tak dluh na úhradě vůči 

zařízení, tato pohledávka je řešena v rámci pozůstalostního řízení, 

➢ úhrada za poskytovanou péči po úmrtí uživatele (od následujícího dne po úmrtí do konce 

měsíce), pokud měl uživatel nárok na výplatu příspěvku na péči, náleží zařízení, 

v souladu s § 16, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

e) Způsoby úhrady za ubytování a stravu 

Způsob úhrady za ubytování a stravu je stanoven ve Smlouvě o poskytnutí služby sociální 

péče (dále jen Smlouva). 

  

Možné způsoby úhrady za ubytování a stravu 

1) bezhotovostně na účet poskytovatele 

2) v hotovosti do pokladny poskytovatele 

 

ad 1) Bezhotovostně na účet poskytovatele 

 

➢ úhradu za ubytování a stravu stanovenou ve Smlouvě hradí uživatel bezhotovostně na 

účet poskytovatele, 

➢ každý pracovní den rozpočtář – VEÚ zpracuje elektronický soubor úhrad z výpisu 

z běžného účtu a předá ho účetní, která na základě výše uvedeného souboru zaúčtuje 

přijaté platby do PC programu IS Cygnus – sociální část – „hromadné operace“ - 

„vyúčtování“ – „platby“ – „operace“ – „načíst platby ze souboru“ – vybere příslušný 

soubor a zaúčtuje přijatou platbu k jednotlivým uživatelům. 

 

ad 2) V hotovosti do pokladny poskytovatele 

 

➢ úhradu za ubytování a stravu stanovenou ve Smlouvě hradí uživatel v hotovosti do 

pokladny, 

➢ účetní přijatou platbu zaúčtuje do pokladny a vystaví příjmový doklad o zaplacení úhrady 

za ubytování a stravu ve dvou vyhotoveních s platností originálu, jedno vyhotovení 

obdrží uživatel, jedno vyhotovení zůstává v pokladně, 

➢ účetní zaúčtuje přijatou platbu do PC programu IS Cygnus – sociální část – „hromadné 

operace“ - „vyúčtování“ – vybere příslušného uživatele a zadá přijatou platbu do sloupce 

Platby. 

 

 

f) Závěrečná ustanovení 
V případě přijetí uživatele (příjemce příspěvku na péči) do ústavní péče v nemocnici 

nebo odborném léčebném ústavu a propuštění z tohoto zařízení nahlásí sociální pracovnice 

Domovů Na Třešňovce písemně nebo e-mailem tuto skutečnost do 8 dnů, kdy tato skutečnost 

nastala, příslušné krajské pobočce Úřadu práce. Rovněž tak sociální pracovnice nahlásí i 

případné úmrtí uživatele - příjemce příspěvku ve lhůtě do 8 dnů ode dne úmrtí. 
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Celková vratka se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů. 

Celková částka vratky se vyplácí uživateli (popř. zákonnému zástupci). V případě 

žádosti uživatele (popř. zákonného zástupce) o zaslání vratky zákonnému zástupci (popř. další 

osobě, u které uživatel pobýval) se z celkové výše vratky odečítají náklady spojené s tímto 

úkonem (poštovné). 
 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Celková úhrada za kalendářní měsíc dle typu pokoje (ubytování + strava) 

Příloha č. 2 Vyúčtování úhrady při pobytu uživatele mimo zařízení – výpočet 

Příloha č. 3 Oznámení o pobytu uživatele mimo zařízení 
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Seznam změn a revizí dokumentu 

 
Verze Datum O b s a h  z m ě n y /  r e v i z e  Podpis vlastníka 

2. 1.7.2013 Změna na straně 4 – změna 

v bodě d) Vyúčtování úhrady za 

poskytované sociální služby – 

oddíl strava – zrušení vrácení 

30% režijních nákladů za stravu  

 

3. 1.2.2014 Zrušení dopolední svačiny – 

změna ceny potravin. 

 

4. 1.2.2015 Zvýšení úhrady za ubytování u 

každého druhu pokoje o 5,- 

Kč/den, tj. o 150,- Kč/měsíc. 

 

5. 1.2.2016 Změna úhrady za ubytování a 

stravu. 

 

6. 1.2.2017 1) Úprava splatnosti úhrady – 

nejpozději do konce 

kalendářního měsíce, za který 

náleží (str. 3, bod b). 

2) Úprava podmínek vyplácení 

vratky příspěvku na péči (str. 4 

bod d) – na základě metodického 

pokynu zřizovatele ze dne 

5.1.2017. 

 

7. 1.4.2017 Změna úhrady za jednolůžkové 

pokoje v DS. 

Zrušena úhrada za jednolůžkový 

pokoj III. (č. 233,234) z důvodu 

rekonstrukce pokojů – nově 

stejná úhrada jako u 

jednolůžkového pokoje I. 

 

8. 1.2.2018 Změna výše úhrady za 

ubytování. 

 

9. 1.10.2018 Přidán bod e) Způsoby úhrady za 

ubytování a stravu. 
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Místa uložení originálů a řízených výtisků dokumentu 

 
Originál Řízený 

 výtisk 

Úložiště Příjemce  Jméno Podpis 

1.  1. ředitel zařízení Zuzana Holická  

 1. 2. rozpočtář - VEÚ Jarmila Mílová  

 2. 5. účetní Jarmila Mílová  

 3. 6. sociální pracovnice - VSÚ Martina Panenková  

 4. 7. sociální pracovnice Martina Panenková  

 5. 9. sociální pracovnice - VÚSP Iva Macháčková  

 6. 11. všeobecná sestra - VZÚ Jana Zučková  

 7. 12. všeobecná sestra - StS 2.NP Brigita Doubková  

 8. 14. všeobecná sestra - StS 3.NP Jitka Havrdová  

 9. 17. provozář - VStrÚ Diana Bubeníčková  

 10. 19. technický pracovník - VPTÚ Pavel Šmíd  

 11. 24. sociální pracovnice - VSÚ Světlana Pešková  
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Seznámení s dokumentem 
S dokumentem byli seznámeni níže uvedení pracovníci, kteří svým podpisem stvrzují, že obsahu dokumentu 

rozumí a zavazují se dle něj postupovat v každodenní praxi při výkonu pracovních povinností:                                                               

 

Jméno 

zaměstnance 

Pozice 

v organizační 

struktuře 

Datum Podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 


