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Výše úhrad v Charitním domě pokojného stáří 
PLATNOST  OD   1. 1. 2019 

Úhrada za pobyt za den 

pokoj odlehčovací služba domov se zvláštní režim 

jednolůžkový            195,- 185,-  

dvoulůžkový     190,-  180,- 

 

Úhrada za stravu za den 

strava snídaně svačina oběd svačina večeře II.večeře režie celkem 

normální 

strava 

19,- 5,- 50,- 6,- 20,- - 45,- 145,- 

dietní 

strava 

19,- 5,- 50,- 6,- 20,- 10,- 45,- 155,- 

V případě hospitalizace, či pobytu doma, má uživatel nárok na vrácení stravného, bez režijních nákladů 

(45,- Kč). Při hospitalizaci či pobytu doma po celý den je strava za daný den odhlášena. Jednotlivě lze 

odhlásit pouze hlavní jídla, tzn. svačiny se neodhlašují. 

 

Výše celkové úhrady za kalendářní měsíc s 30 dny 

druh 

stravy 

odlehčovací služba domov se zvláštní režim 

1lůžkový pokoj 2lůžkový pokoj 1lůžkový pokoj 2lůžkový pokoj 

normální 

strava 

      340,-Kč/den 

10.200,-Kč/měsíc 

     335,-Kč/den 

10.050,-Kč/měsíc 

     330,-Kč/den 

  9.900,-Kč/měsíc 

     325,-Kč/den 

  9.750,-Kč/měsíc 

dietní  

strava 

     350,-Kč/den 
10.500,-Kč/měsíc 

     345,-Kč/den 

10.350,-Kč/měsíc 

     340,-Kč/den 

10.200,-Kč/měsíc 

     335,-Kč/den 

10.050,-Kč/měsíc 

 

Výše celkové úhrady za kalendářní měsíc s 31 dny 

druh 

stravy 

odlehčovací služba domov se zvláštní režim 

1lůžkový pokoj 2lůžkový pokoj 1lůžkový pokoj 2lůžkový pokoj 

normální 

strava 

     340,-Kč/den 
10.540,-Kč/měsíc 

     335,-Kč/den 

10.385,-Kč/měsíc 

     330,- Kč/den 

10.230,-Kč/měsíc 

     325,-Kč/den 

10.075,-Kč/měsíc 

dietní 

strava 

     350,-Kč/den 
10.850,-Kč/měsíc 

     345,- Kč/den 
10.695,-Kč/měsíc 

     340,- Kč/den 

10.540,- Kč/den 

     335,- Kč/den 

10.385,-Kč/měsíc 

 

Celodenní strava a ubytování včetně úklidu a praní prádla je hrazena z důchodového zabezpečení 

uživatele. Při pobytu uživatele v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení účtujeme 100% sazbu na 

den za držení lůžka. 

 

Platby za použití vlastních elektrospotřebičů 

Vlastní elektrospotřebiče na pokoji (televize, rádio, ventilátor, lednice, stolní lampy, fén, holicí strojky 

apod.) nejsou zpoplatněny. Vzhledem k cílové skupině uživatelů není vhodné používání rychlovarných 

konvic, mikrovlnných trub, elektrických přímotopů apod. na pokojích uživatelů. Uživatel si může 

přinést lednici do obsahu 75l. Lednice musí být nová v režimu spotřeby A, A+. Jedenkrát za dva roky je 

třeba na vlastní náklady zajistit revizní prohlídku. 

 



Zpoplatnění fakultativních činností 

Služba Poplatek 

pedikúra         dle ceníku provozovatele pedikérských služeb 

kadeřnice   dle ceníku provozovatele kadeřnických služeb 

označení prádla vyšitím při přijetí 

žadatele do zařízení 

  2,- Kč/číslo 

první oprání znečištěného prádla při   

přijetí žadatele do zařízení   

20,- Kč/pračka 

autodoprava charitním vozidlem  

Při návštěvě uživatele u lékaře, pokud  

nelze využít převoz sanitním vozidlem 

  7,- Kč / kilometr  

 

 

Úschova depozita a cenností stejně jako duchovní služby jsou poskytovány bezplatně. 

 

Příspěvek na péči 

Dle zákona o sociálních službách náleží příspěvek na péči pobytovému zařízení, které o uživatele 

v daném měsíci pečuje. 

V případě odlehčovacích pobytů bude vypočítána adekvátní část vzhledem k délce pobytu. U stálých 

uživatelů, kteří stráví mimo zařízení více než 7 kalendářních dnů, bude poměrná část příspěvku na péči 

vyplacena tomu, kdo se o klienta staral po dobu jeho nepřítomnosti v zařízení.  

 

 

Ceník úkonů péče poskytované při pobytové odlehčovací službě 
  

Platby za pobytové odlehčovací (respitní) služby jsou vyčísleny dle §6 vyhlášky 505/2006, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách. 

 

 

stupeň závislosti počet hodin za den na zajištění 

přímých úkonů péče 

úhrada za 

hodinu 

celková úhrada za úkony 

péče za den 

  I. st.      (880,- Kč) 2,- hodiny 21,- Kč   42,--  Kč 

 II. st.   (4.400,- Kč) 2,5 hodiny 60,- Kč 150,--  Kč 

III. st.   (8.800,- Kč) 3,5 hodiny 83,- Kč 290,50 Kč 

IV. st. (13.200,- Kč) 4,5 hodiny 92,- Kč 414,--  Kč 

 

Úhrada za péči je hrazena z příspěvku na péči podle stupně závislosti. Součástí vyúčtování je Záznam 

úkonů péče, tak jak byla péče prováděna. 

 

 

 

 

Cetechovice  1. 1. 2019 
                                                                                                                        Mgr. Alena Perglová  

                                                                                                                           vedoucí zařízení 


