
Habrovanský zámek, příspěvková organizace 
Habrovany 1, 683 01  Rousínov 

 
Směrnice č. 9/2022 

 

Stanovení výše úhrad včetně provozních nákladů za poskytování 
sociálních služeb od 1.6.2022 

 - v domově pro osoby se zdravotním postižením 
 - v domově pro seniory 

 
 V souvislosti se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 
Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 
jsou stanoveny následující sazby úhrad za poskytování sociálních služeb (domovy pro osoby se 
zdravotním postižením, domovy pro seniory) včetně provozních nákladů s tím souvisejících. 
 

a) poskytnutí ubytování zahrnuje následující: (od 1.6.2022 se mění) 

 
 1.  nezbytné služby – plyn a elektrická energie 

2.  související služby – úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního 
prádla a ošacení (vše osobní náklady), svoz a likvidace odpadu 

3. materiálové náklady 
4. údržba a opravy 
5. odpisy 
 
Náklady spojené s ubytováním jsou vykalkulovány dle skutečných nákladů. V případě 
pobytu mimo zařízení se uživateli nevrací žádná poměrná část z uhrazené výše za 
poskytované ubytování. 
 

 
Druh pokoje 

 

Úhrada v Kč 
uživatel/den 

  
jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením Kč 230,-- 
jednolůžkový pokoj se společným sociálním zařízením pro 2 pokoje Kč 225,-- 
jednolůžkový pokoj bez sociálního zařízení Kč 215,-- 
  
dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením Kč 207,-- 
dvoulůžkový pokoj se společným sociálním zařízením pro 2 pokoje Kč 202,-- 
dvoulůžkový pokoj bez sociálního zařízení Kč 182,-- 
  
třílůžkový pokoj bez sociálního zařízení Kč 177,-- 
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b)  poskytnutí stravy zahrnuje: (od 1.6.2022 se mění) 

  
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 
dietního stravování uživatele včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou 
stravy. S ohledem ke zdravotnímu stavu uživatele je strava připravována ve variantách 
normální, dietní a diabetická. Součástí snídaně je pak přesnídávka, součástí oběda 
svačina. Pokud uživatel odebírá diabetickou stravu, jako součást večeře je mu 
připravena i večeře druhá. Konkrétní rozpis přesnídávky, svačiny a případné druhé 
večeře je vždy uveřejněn v rámci jídelníčku, se kterým jsou uživatelé seznamováni a je 
včas vyvěšen na společné nástěnce. 
 

 

Strava % 
Pořizovací cena 

potravin 
v Kč 

Režijní náklady 
v Kč 

Celková denní 
úhrada 

v Kč 

Snídaně 23 % 22,-- 18,-- 40,-- 

Oběd 49 % 55,-- 39,-- 94,-- 

Večeře 28 % 30,-- 21,-- 51,-- 

CELKEM 100 % 107,-- 78,-- 185,-- 

 

Provozní náklady související s přípravou stravy (režie) se od 1.6.2022 mění: 
 
jsou vykalkulovány dle skutečných nákladů ve výši Kč 78,-- na den  
 
V případě vratky za odhlášenou a neodebranou stravu, popř. pobyt mimo zařízení, jsou 
uživateli vráceny pouze náklady ve výši pořizovací ceny potravin, dle výše uvedených 
rozpisů. Pokud se jedná o uživatele se sníženou úhradou (to znamená, že výše jeho 
příjmu nepostačuje na plnou úhradu), bude vratka použita na úhradu rozdílu mezi 
plnou a sníženou úhradou. 
Provozní náklady spojené s přípravou stravy (režie) se uživateli nevrací. 
 

c) Příspěvek na péči: 
-  uživatel je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve 

výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociální 
službách, ve znění pozdějších předpisů, 

- vratka za celodenní pobyt mimo zařízení z příspěvku na péči (tj. poměrná část 
na 1 den z výše přiznaného příspěvku) je vyplácena do výše 21 dnů 
nepřítomnosti uživatele v zařízení za kalendářní rok,  

- vratka za pobyt mimo zařízení není vyplácena v případě hospitalizace 
uživatele ve zdravotnickém zařízení, 

- nad 21 dnů nepřítomnosti uživatele v kalendářním roce v zařízení se již nevrací 
žádná poměrná část příspěvku na péči. 
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d) Ostatní ustanovení: 

- výše úhrady nebo její změna se stává nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí 
služby sociální péče ve formě číslovaných dodatků a je účinná po podpisu obou 
smluvních stran, 

 
- forma vratek za pobyt mimo zařízení z příspěvku na péči, popř. vratek za 

odhlášenou a neodebranou stravu, ve výši pořizovací ceny potravin, je rovněž 
nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí sociální péče, 

 
- v případě zkušebního pobytu uživatele v jiném zařízení sociálních služeb, za 

účelem přechodu uživatele k přirozenějšímu způsobu života, se případné vratky 
nad rámec výše daných ustanovení řeší vždy individuálně s ředitelem 
organizace, a to před nástupem ke zkušebnímu pobytu. Zkušební pobyt může 
být sjednán pouze u registrované služby chráněného bydlení nebo 
podporovaného bydlení, a to na dobu maximálně 3 měsíců.  

 
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.6.2022. 
Současně se k tomuto datu ruší směrnice č. 7/2022. 
 
Zpracovala: Olga Kopecká 
Habrovany dne: 17.5.2022 
 
 
 
 
 
 

Schválila: 
_______________________________ 

Mgr. Lenka Korseltová 
ředitelka 
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