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Sazebník poskytovaných služeb Domova pro Seniory
1. Obecná ustanovení
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a
vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“ a „Vyhláška“) je vydán Sazebník poskytovaných služeb v Domově pro
seniory.
2. Úhrada za ubytování
a) Úhrada za ubytování zahrnuje nezbytné provozní náklady související s poskytnutím ubytování
(teplo, elektřina, dodávka teplé a studené vody, poplatky za společnou TV a rozhlas) a dále
zahrnuje náklady na úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení a
svoz komunálního odpadu.
b) Úhrada za ubytování je hrazena v plné výši i v případě nepřítomnosti klienta.
Druh pokoje

Cena na osobu/den

Celkem za cca měsíc

Jednolůžkový pokoj

210,-- Kč/den

6.300,-- Kč

Dvoulůžkový pokoj

160,-- Kč/den

4.800,-- Kč

3. Úhrada za stravování
a) Městské centrum komplexní péče zajišťuje poskytnutí stravy, zajištění celodenní stravy
odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v
rozsahu 3 hlavních jídel.
b) Cena stravy jsou nastaveny do limitu – viz. § 15, vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.).
c) Strava je odebírána na základě výběru a objednávky klientů primárně od zařízení Domov U
Anežky, poskytovatel sociálních služeb, které zajišťuje celodenní stravu. Strava je podávána
v našem zařízení.
Druh stravy

Hodnota
potravin

Režijní náklady

Snídaně
Snídaně DIA
Oběd
Svačina
Večeře
Cena normální stravy
II. večeře
Cena dia stravy

20,-- Kč
20,-- Kč
45,-- Kč
10,-- Kč
25,-- Kč
100,-- Kč
10,-- Kč
110,-- Kč

20,-- Kč
10,-- Kč
20,-- Kč
10,-- Kč
10,-- Kč
60,-- Kč
10,-- Kč
60,-- Kč

Cena racionální a šetřící stravy (snídaně, oběd, svačina, večeře):

Celková částka/den
40,-- Kč
30,-- Kč
65,-- Kč
20,-- Kč
35,-- Kč
160,-- Kč
20,-- Kč
170,-- Kč

160,- Kč/den
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Cena diabetické stravy (snídaně, oběd, svačina, večeře, druhá večeře):
d) Umožňujeme a zajišťujeme pro klienty i objednání oběda od jiných dodavatelů.
4. Úhrada za úkony péče

170,- Kč/den

Poskytovatel zajišťuje kromě základních činností, jako je poskytnutí ubytování a stravy, také další
základní činnosti dle § 49 Zákona, a to úkony péče v rozsahu vymezeném dle uzavřené smlouvy mezi
poskytovatelem. Výše úhrady za tyto činnosti je stanovena v souladu s tímto zákonem ve výši 100 %
příspěvku na péči klientovi.
5. Úhrada za úkony zdravotní péče
a) Úkony zdravotní péče jsou klientovi poskytovány zdravotními sestrami dle ordinace lékaře.
b) Úkon je hrazen zdravotními pojišťovnami.
6. Úhrada fakultativních služeb
a) Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány klientům další činnosti,
tedy činnosti a služby nad rámec základních činností zákona o sociálních službách.
b) V souladu s § 77, zákona o sociálních službách (108/2006 Sb.) je úhrada za fakultativní činnosti
stanovena v plné výši nákladů na tyto služby.
Konkrétní nabídka fakultativních služeb:
Doprava autem na území města Benátky nad Jizerou
Kadeřnické služby

9,- Kč/km
150,- Kč/hod.

7. Závěrečná ustanovení
a) Sociální pracovnice zařízení seznámí s tímto Sazebníkem poskytovaných služeb Domova pro
seniory každého klienta /opatrovníka/, a to nejpozději při podpisu smlouvy o poskytování
sociálních služeb.
b) V případech úhrad za činnosti, které nezajišťuje či neprovozuje Městské centrum komplexní péče,
se výše úhrady řídí přímo poskytovatelem těchto služeb. Městské centrum komplexní péče může
zprostředkovat kontakt na tyto služby (např. pedikérka, taxi služba apod.).

Platnost Sazebníku poskytovaných služeb v Domově pro seniory se datuje od 1. 9. 2021

Bc. Monika Megličová, DiS., ředitelka

