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Směrnice č. 3/2019  pozbývá platnosti k  31. 8. 2019 a vstupuje v platnost tato 

 

Směrnice č. 4/2019 
Účinná od 1. 9. 2019 

 

Ceny úhrad za ubytování, stravu a příspěvek na péči 

Osoba je povinna platit úhradu za ubytování a stravu od 1. 9. 2019 za celkový počet 

kalendářních dní v daném měsíci.  

 

Stanovení výše úhrady za ubytování  
Zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, byla stanovena 

maximální výše ubytování na 210,- Kč denně včetně provozních nákladů souvisejících 

s poskytnutím ubytování.  

 

V Domově seniorů Benešov byla stanovena cena za ubytování a související služby 

s účinností od 1. 9. 2019 takto: 

        Celkem za 31 dní 

Pokoj jednolůžkový nadstandard 210,- Kč/den 6.510,- Kč 

Pokoj jednolůžkový standart 200,- Kč/den 6.200,- Kč 

Pokoj dvoulůžkový 160,- Kč/den 4.960,- Kč 

Pokoj čtyřlůžkový 110,- Kč/den 3.410,- Kč 

 

        Celkem za 30 dní 

Pokoj jednolůžkový nadstandard 210,- Kč/den 6.300,- Kč 

Pokoj jednolůžkový standart 200,- Kč/den 6.000,- Kč 

Pokoj dvoulůžkový 160,- Kč/den 4.800,- Kč 

Pokoj čtyřlůžkový 110,- Kč/den 3.300,- Kč 

 

        Celkem za 28 dní 

Pokoj jednolůžkový nadstandard 210,- Kč/den 5.880,- Kč 

Pokoj jednolůžkový standart 200,- Kč/den 5.600,- Kč 

Pokoj dvoulůžkový 160,- Kč/den 4.480,- Kč 

Pokoj čtyřlůžkový 110,- Kč/den 3.080,- Kč 

 

Platba za ubytování a související služby se klientovi, v případě pobytu mimo Domov, 

nevrací. 

Doporučujeme nastavit trvalý příkaz na nejvyšší částku úhrady. 

 

Stanovení cen stravy 

 
Zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění novelizace č. 

391/11 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, byla 
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stanovena maximální výše za celodenní stravu na 170,- Kč denně včetně provozních nákladů 

souvisejících s přípravou stravy.  

 

V domově seniorů Benešov byla výše úhrady za stravu stanovena od 1. 9. 2019 takto: 

Dieta 
Hodnota 

potravin 

Provoz. 

Náklady 

Celkem 

za den 

Celkem za 

31 dní 

Celkem za 

30 dní 

Celkem za 

28 dní 

Racionální 105,- Kč 59,- Kč 164,- Kč 5 084,-  4 920,- 4 592,- 

Šetřící 105,- Kč 59,- Kč 164,- Kč 5 084,- 4 920,- 4 592,- 

Diabetická 111,- Kč 59,- Kč 170,- Kč 5 270,- 5 100,- 4 760,- 

 

 

Hodnota materiálu, připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla: 

 Dieta racionální a šetřící Dieta diabetická 

Snídaně 25,- Kč 25,- Kč 

Oběd 43,- Kč 43,- Kč 

Svačina  10,- Kč   9,- Kč 

Večeře 27,- Kč 27,- Kč 

II. večeře - 7,- Kč 

Celkem 105,- Kč 111,- Kč 

 

 

Pravidla odhlašování stravy při pobytu mimo Domov seniorů Benešov 
 

Klienti odebírají všechna jídla z jídelního lístku. Je možné si odhlásit jídlo pouze na celý 

kalendářní den. Pokud klient jede na plánovanou dovolenou, je třeba nahlásit vedoucí sestře či 

sestře ve směně svojí nepřítomnost minimálně 24h dopředu. Pokud dovolená nepřesáhne celý 

den, ale třeba jen oběd, jídlo bude klientovi nahrazeno připraveným balíčkem odpovídající 

kvalitě a ceně neodebraného jídla. To platí, i u plánované kontroly u lékaře. 

Pokud je klient hospitalizován, odhlašuje se strava automaticky. 

Vrací se pouze hodnota potravin podle dané diety, tj. u racionální, šetřící diety 105,-Kč/den,  

u diabetické diety 111,-Kč/den, provozní náklady tj. 59Kč/den se nevrací.  

 

Pro udržení zdravého životního stylu klienta doporučuje nutriční terapeut a vedoucí sestra se 

stravovat pravidelně a vyváženě. Pro klienty s racionální a šetřící dietou se doporučuje jíst 

pravidelně 5x denně – snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře. Pro klienty s diabetickou 

dietou se doporučuje jíst pravidelně 6x denně – snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, II. 

večeře. 

 

Úhrada za péči  
 

Podle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách se stanoví úhrada za péči ve výši 

přiznaného příspěvku. Z toho vyplývá, že příspěvky na péči, které mají klienti přiznány, 

náleží podle zákona zařízení.  

 

Ohlašovací povinnost 

Příjemce příspěvku (za podpory sociální pracovnice, u klientů zbavených způsobilosti 

k právním úkonům též za domluvy se zákonným zástupcem) musí, do 8 dnů od podepsání 

mailto:info@ds-benesov.cz
http://www.ds-benesov.cz/


 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb 

       Villaniho 2130, 256 01 Benešov 

IČO: 712 29 116 

 

 

 

email: info@ds-benesov.cz; http: www.ds-benesov.cz; tel: 317 728 388 

bankovní spojení: 328385389/0800 

smlouvy s klientem, ohlásit příslušnému úřadu práce, že o osobu pečuje Domov seniorů 

Benešov.  Oznámení se provádí na předepsaném tiskopise a musí na něm být uveden podpis 

ředitele zařízení, čímž stvrzuje, že zařízení klientovi poskytuje péči.  

 

Pravidla při pobytu ve zdravotnickém zařízení 

Při pobytu ve zdravotnickém zařízení (v nemocnici, LDN, psychiatrické léčebně, atd.) se 

příspěvek nevyplácí, pokud pobyt osoby v takovém zařízení trval celý kalendářní měsíc a 

ještě první den následujícího měsíce. Den nástupu i den ukončení pobytu klienta ve 

zdravotnickém zařízení ohlašuje sociální pracovnice příslušnému úřadu práce.   

 

Při kratších pobytech ve zdravotnickém zařízení než celý kalendářní měsíc nebo při 

jiném pobytu mimo Domov seniorů Benešov (klient je u rodiny, atd.) je příspěvek 

vyplácen a Domov seniorů Benešov bude klientovi vracet poměrnou část příspěvku na 

péči, pouze a pokud tento pobyt trvá celý kalendářní den. /0:00 – 24:00/. 

 

Finanční částky od klientů vybírá sociální pracovnice vždy k poslednímu dni daného měsíce, 

pak převádí na účet č. 328 385 389/0800. 

Pravidla pro přijímání darů 
 

Sponzorské dary jsou přijímány podle platné legislativy výhradně na základě platných 

darovacích smluv na předem stanovené účely. Finanční dary se přijímají v hotovosti do 

pokladny Domova nebo na účet Domova stanovený zřizovatelem; tzn. do Rezervního fondu a 

podává se o nich hlášení příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému odboru Krajského 

úřadu.    

  

Dary jsou účelově členěny do čtyř základních skupin, tj.  

1. na kulturní a společenské akce,  

2. na vzdělávání zaměstnanců Domova,  

3. na rehabilitační a terapeutické pomůcky,  

4. na zkvalitnění prostředí a provoz Domova.  

 

Pokud není ve smlouvě uvedeno bližší určení, kam má být věcný dar umístěn nebo k jakému 

účelu mají být darované finanční prostředky využity, rozhoduje o nich ředitel, přičemž 

respektuje záměr dárce.   

                

Příjemcem daru je vždy Domov, nikoli jednotlivé pracovní úseky Domova. Věcné dary pokud 

možno sjednává s dárcem tak, aby jejich provoz (využití) nebyl pro Domov neúčelný nebo 

neefektivní.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Prokešová 

ředitelka Domova seniorů Benešov 
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