
 

           Městské středisko sociálních služeb                        T. G. Masaryka 1424 
                                        Oáza                                 549 01 Nové Město nad Metují 
                                                                                                                  IČ: 62730631                                 
     

  
Pravidla pro výši úhrady a vyúčtování úhrady za Domov pro seniory MSSS Oáza 

 
I) Výše úhrady 
Sociální služba Domov pro seniory MSSS Oáza (dále jen DS) je hrazena podle vyhlášky  
č. 505/2006Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů, a platného Ceníku služeb MSSS Oáza následujícím způsobem: 
 

 Úhrada za ubytování činí 210,-Kč/den: 
 

měsíc ubytování 

28 dnů 5.880 

29 dnů 6.090 

30 dnů 6.300 

31 dnů 6.510 

 

 Úhrada za stravu: 
 

strava cena potravin/nákupu režie cena celkem 

snídaně 23 11 34 

oběd 57 14 71 

večeře 38 12 50 

Celkem 118 37 155 

 

 Měsíční úhrada za ubytování a stravu:  
 

měsíc ubytování strava celkem 

1 den 210 155 365 

28 dnů 5880 4340 10.220 

29 dnů 6090 4495 10.585 

30 dnů 6300 4650 10.950 

31 dnů 6510 4805 11.315 

 

 Snížená úhrada, schodek: 
§ 73, odst.3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách - po úhradě za ubytování a stravu při 
poskytování pobytových služeb musí klientovi zůstat alespoň 15 % jejího příjmu 
 
Příklad I. – výpočet snížené úhrady a schodku: 

důchod / příjem 10.500 

      z toho 15 %  zůstatek klientovi 1.575 

      z toho 85 % max. výše úhrady  8.925 

 

měsíc plná úhrada snížená úhrada schodek 

28 dnů 10.220 8.925 1.295 

29 dnů 10.585 8.925 1.660 

30 dnů 10.950 8.925 2.025 

31 dnů 11.315 8.925 2.390 

 



 
Příklad II. - Výpočet snížené úhrady a schodku: 

důchod / příjem 12.500 

z toho 15 % zůstatek klientovi 1.875 

max. výše úhrady 10.625 

 

měsíc plná úhrada snížená úhrada schodek  

28 dnů 10.220 10.220 0 

29 dnů 10.585 10.585 0 

30 dnů 10.950 10.625 325 

31 dnů 11.315 10.625 690 
 

II) Způsob placení úhrady 
Způsob placení úhrady je uveden v článku VII. Smlouvy o poskytnutí sociální pobytové služby 
v Městském středisku sociálních služeb Oáza, v Domově pro seniory.  
 
III) Vyúčtování úhrady (vyplácení přeplatků = vratky) 
Vyúčtování za stravu 
Způsob vyúčtování stravy je uveden v článku VIII. Smlouvy o poskytnutí sociální pobytové 
služby v Městském středisku sociálních služeb Oáza, v Domově pro seniory.  
 
Z ceny snídaní se klientovi vrací cena za potraviny, z ceny obědů a večeří se vrací nákupní 
cena jednotlivých jídel. Režie vždy zůstává poskytovateli. 
 
Příklad – výpočet vratky: 

a) 2 dny hospitalizace v měsíci, kdy klient zaplatil plnou úhradu 
Vratka za celodenní cenu potravin a nákupu Kč 230 (Kč 115 x 2 dny) bude vyplacena 
klientovi. 
 

b) 2 dny hospitalizace v měsíci, kdy klient zaplatil sníženou úhradu 

důchod 10.200 

      z toho snížená úhrada ve výši 85 % 8.670 

plná úhrada za 30 dnů 10.950 

schodek  2.280 

Vratka za celodenní cenu potravin a nákupu Kč 236 (Kč 118 x 2 dny) bude použita na úhradu 
schodku, tzn. klientovi vratka nebude vyplacena. Schodek se sníží na Kč 2.044 (Kč 2.280 – 
236)   
 

c) 20 dnů hospitalizace v měsíci, kdy klient zaplatil sníženou úhradu 

důchod 10.200 

      z toho snížená úhrada ve výši 85 % 8.670 

plná úhrada za 30 dnů 10.950 

schodek  2.280 

Vratka za celodenní cenu potravin a nákupu Kč 2.360 (Kč 118 x 20 dnů) bude použita 
částečně na úhradu schodku ve výši Kč 2.280 a částečně bude vyplacena klientovi ve výši Kč 
80 (Kč 2.360 – 2.280). 
 
Vyúčtování za ubytování 
Záloha za ubytování se v případě nepřítomnosti klienta v zařízení nevrací. 
 
Vyúčtování příspěvku na péči 

1) Podle § 73 odst. 4 a) zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, je péče hrazena ve výši přiznaného příspěvku na péči. 



2) Příspěvek na péči náleží zařízení za dobu, kdy péči poskytovalo, tedy i v případě, že je 
klientovi přiznán zpětně, a to ode dne nástupu do Domova pro seniory.  

3) Příspěvek na péči náleží klientovi za dobu jeho pobytu v péči rodiny (přes noc) a bude mu 
vyplacen v rámci vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, kdy se pobyt uskutečnil.  

4) V případě hospitalizace či úmrtí se příspěvek na péči nevrací. Při hospitalizaci delší než 8 
dní nahlásí tuto skutečnost sociální pracovnice příslušnému Úřadu práce.  

 
Příklad – výpočet vratky příspěvku na péči u klienta, který byl v péči rodiny v měsíci s 30 dny:  

měsíční příspěvek na péči Kč 4.400 

v péči rodiny 5 dnů 

vrácený příspěvek klientovi Kč 733  (4.400 : 30 x 5) 

 
 
 
 
 
 


