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ÚHRADA ZA SJEDNANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A VRÁCENÍ ÚHRADY ZA 

POBYT MIMO DOMOV KYTÍN 

 

Tímto dodatkem č.2 se mění pouze červeně označené položky. 

1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ  

 

Pro účely této směrnice se rozumí: 

 

a. zákonem - zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  

b. smlouvou – smlouva o poskytnutí sociální služby podle § 91 zákona. 

c. pobytem mimo Domov Kytín období trvající nepřetržitě alespoň 24 hodin  

d. uživatelem – uživatel sociální služby, tj. klient, se kterým poskytovatel uzavřel 

smlouvu 

e. přeplatkem na úhradě částka za zaplacené úhrady za poskytování sociálních služeb, 

kterou podle pravidel určených touto směrnicí vrátí poskytovatel sociálních služeb při 

pobytu uživatele mimo zařízení sociálních služeb.  

 

 

2. ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

 

a. Domov Kytín poskytuje sociální služby, které se podle zákona poskytují za úhradu. 

b. Rozsah poskytovaných sociálních služeb a úhradu za ně stanoví zákon, jeho prováděcí 

právní předpis, vnitřní předpis poskytovatele a smlouva 

c. Za poskytované sociální služby hradí klient úhradu za:  

i. ubytování 

ii. stravu 

iii. péči 

d. Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat z jeho příjmů nejméně částka, 

kterou zaručuje zákon. Pokud by klientovi nezůstala částka podle předchozí věty, 

částky úhrady se sníží. 

 

2.1. Výše úhrady  

 

a. Domov Kytín poskytuje pobytové služby klientům, kteří mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc, 

která zahrnuje zákonem stanovené základní činnosti, které jsou sjednány 
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smlouvou, nevýše však ve výši podle § 15 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách: 

i.  poskytnutí ubytování 

ii. poskytnutí stravy 

iii. péče – 100% příspěvku na péči 

iv. péče při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

v. pomoc při osobní hygieně nebo podmínek pro osobní hygienu 

vi. aktivizační činnosti 

vii. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

viii. sociálně terapeutické činnosti 

ix. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání 

 osobních záležitostí  

 

b. Výše úhrady za základní činnosti za kalendářní měsíc se stanoví podle počtu dní 

v kalendářním měsíci (28, 30, 31). 

c. Uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve 

výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2.2. Úhrada za ubytování  

 

a. Při stanovení úhrady za ubytování se zohlední 

 míra soukromí klienta na pokoji, která je dána počtem lůžek na pokoji 

 míra vybavenosti pokoje 

 

b. Výše sazby je dána součtem ceny stanovené pro míru soukromí a pro míru 

vybavenosti 

 

Druh pokoje       cena pokoje za den v Kč 

 

Jednolůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím   210,- Kč  

 

Dvoulůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím   210,- Kč  

   

 

Jednolůžkový pokoj se společným příslušenstvím   197,- Kč 200,- 

 

Dvoulůžkový pokoj se společným příslušenstvím 

 se speciální vanou a polohovací postelí   197,- Kč 200,- 

 

2.3. Úhrada za stravu  

 

Obyvatelé  Snídaně Oběd  Večeře  Svačina Celkem 

 

Cena potravin  14,-  31,- 33,- 28,- 29,- 2 x 9,-   91,- Kč 94,- 

 

Cena za režii  11,- 14,- 24,- 25,- 24,- 25,- 2 x 5,- 6,- 69,- Kč 76,- 

 

Celkem  25,- 28,- 55,- 58,- 52,- 54,- 28,- 30,- 160,- 170,-  
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2.4. Příjmy  

 

a. Klient je povinen při nástupu do Domova doložit příjmy, za příjmy se považují 

příjmy podle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. 

b. Klient je povinen uvést všechny příjmy podle odst. 1 pravdivě a žádný nezatajit.  

c. Klient je povinen při každé změně příjmů oznámit a doložit jejich novou výši, a to 

do 8 kalendářních dnů od změny. 

 

2.5. Přeplatek na úhradě  

 

Vzhledem k tomu, že ode dne účinnosti zákona o sociálních službách neexistuje 

právní předpis, který upravuje přeplatek na úhradě za pobyt mimo zařízení  

sociálních služeb, upravuje rozsah nároků při pobytu klienta sociálních služeb mimo 

Domov Kytín tato směrnice.  

 

2.6. Společné principy 

 

Poskytovatel sociálních služeb stanovuje tato základní pravidla pro zpracování 

přeplatku na úhradě: 

 

a. Bude-li klient pobývat mimo Domov Kytín a byla-li již úhrada zaplacena, vrátí 

poskytovatel klientovi ze zaplacené úhrady poměrnou část úhrady, která připadá na 

délku pobytu mimo Domov Kytín. 

b. Poskytovatel vrací úhradu za celé kalendářní dny pobytu klienta mimo Domov 

Kytín. 

c. Pro účely vrácení příspěvku na péči připadá na jeden den jedna třicetina tohoto 

příspěvku za kalendářní měsíc. 

d. Přesáhne-li součet celých dnů jednotlivých pobytů mimo Domov Kytín 

v kalendářním roce počet 60 dnů, úhrada se dále v tomto kalendářním roce nevrací. 

e. Jestliže úhrada za kalendářní měsíc není zaplacena, není nárok na vrácení úhrady 

za tento měsíc.  

f. Jestliže se jedná o pobyt mimo Domov Kytín ve zdravotnickém zařízení, příspěvek 

na péči se nevrací.  

g. Jestliže klient bude na dovolené méně než 7 dní příspěvek na péči se nevrací. 

Domov Kytín je poskytovatel veškerých služeb (nakoupí a připraví léky, vybaví 

čistým prádlem a oblečením, zaopatří určené množství jednorázových pomůcek, 

dodá mechanický vozík a toaletní židli apod.) 

 

2.7. Přeplatek na úhradě 

 

a. Poskytovatel vrátí za jeden celý kalendářní den pobytu klienta mimo Domov 

úhradu za stravu, která odpovídá hodnotě potravinových surovin připadající na 

jeden den, tj. 94,- Kč.  

b. Poskytovatel vrátí poměrnou část z příspěvku na péči, která připadá na celé dny 

pobytu mimo Domov až od 8 dne čerpání dovolené v celku.  

c. Poskytovatel nevrací poměrnou část úhrady za ubytování, ubytování má znaky 

bydlení zahrnující vytápění, vodné, stočné, praní ložního prádla, hygienické 

prostředky, úklidové prostředky.  
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d. Klient, který má sníženou úhradu, nemá nárok na vrácení úhrady za pobyt mimo 

Domova kalendářní měsíc, za který se úhrada vrací do výše, o kterou byla úhrada 

snížena.  

 

3. Pravidla pro odhlašování stravy  

 

Poskytovatel sociálních služeb vrátí poměrnou část ze zaplacené úhrady za celý den za 

dny pobytu Klienta mimo Domov za těchto podmínek: 

 

 pobyt Klienta mimo domov byl poskytovateli sociálních služeb předem 

oznámen (s výjimkou umístění ve zdravotnickém zařízení) tj. 3 dny předem. 

K tomuto účelu jsou v jídelně Domova připraveny formuláře tohoto znění: 

     

   jméno 

   datum a hodina odjezdu 

   datum a hodina návratu 

   podpis 

 

 Formulář může klient předat vrchní sestře, účetní, hospodáři Domova.  

 

 pobyt Klienta mimo domov trval alespoň 1 kalendářní den tj. celých 24 hodin. 

 

Délka pobytu klienta mimo Domov je vymezena vnitřními provozními podmínkami. 

Domov Kytín poskytuje pobytové služby sociální péče osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. Za přiměřený rozsah délky pobytu mimo Domov je proto považován pobyt, 

který v úhrnu za kalendářní rok nepřekročí 60 dnů.  

 

 

 

 

V Kytíně dne: 01. 07. 2017 

 

 

 

…………………………. 

      Ing. Petr Kordule 

  Ředitel Domova Kytín  

 

 

 

 

 

 

 

 


