Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb
Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy

Směrnice č. 28
kterou se provádí ustanovení Smlouvy o poskytování
sociálních služeb
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Článek č. 1
Vymezení základních pojmů
Pro účely této směrnice se rozumí:
a) zákonem je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů,
b) vyhláškou je vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách,
c) poskytovatel – Domov Jílové u Prahy (dále jen Domov J), poskytovatel
sociálních služeb,
d) uživatel - uživatelem je osoba, které jsou na základě smluvních vztahů
poskytovány sociální služby,
e) spoluúčastník – účastník smlouvy, který se spolupodílí na úhradě služeb,
f) přeplatkem se rozumí částka ze zaplacené úhrady za poskytování
sociálních služeb, kterou uživatel nevyčerpal z důvodu pobytu uživatele
mimo zařízení domova (stravné, příplatek na péči)
Článek č. 2
Úhrada za poskytované sociální služby
1) Domov J poskytuje sociální služby, které se podle zákona poskytují za
úhradu.
2) Rozsah poskytovaných sociálních služeb a úhradu za ně stanoví zákon, jeho
prováděcí právní předpis, vnitřní předpis poskytovatele a smlouva.
Článek č. 3
Předmět úhrady
1) Za poskytnuté sociální služby hradí uživatel úhradu za:
a) ubytování
b) stravu
c) péči
2) Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat z jeho příjmů nejméně
částka, kterou zaručuje zákon (15 %).

Článek č. 4
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1)

2)

3)

4)

Podmínky úhrady
Domov J poskytuje pobytovou službu sociální péče pro seniory, která
zahrnuje pro tuto službu zákonem stanovené základní činnosti, které jsou
sjednány smlouvou, nejvýše však ve výši podle vyhlášky:
a) poskytnutí ubytování
b) poskytnutí stravy
c) péče
d) zdravotnická péče
Výše úhrady za základní činnosti za kalendářní měsíc podle odst. 1 písm. a) a
b) se stanoví jako součin sjednané sazby a počtem dní kalendářního měsíce
(28,29,30,31)
Uživatel je povinen zaplatit za poskytovanou péči za kalendářní měsíc
částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Zdravotnická péče je hrazena z veřejného zdravotnického pojištění. Náklady
za léky si hradí uživatel sám.

Článek č. 5
Výše úhrady za ubytování
1) Úhrada za ubytování se odvozuje od maximální výše úhrady za základní
činnost poskytnutí ubytování v domovech pro seniory podle vyhlášky.
2) Při stanovení úhrady za ubytování se zohlední
a) míra soukromí uživatele na pokoji
b) míra vybavenosti pokoje

Druh pokoje

Cena Kč/den

Dvojlůžkový pokoj se sociálním zařízením

175

Dvojlůžkový pokoj bez sociálního zařízení
Jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením

170
185

Jednolůžkový pokoj bez sociálního zařízení

175

Článek č. 6
Výše úhrady za stravu
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strava normální
%
stravní jednotka
režie
Celkem

1)

2)

3)

4)

5)

celkové
náklady
100%
100
60
160

snídaně

svačina

oběd

svačina

večeře

15%
13
10
23

10%
8
6
14

35%
45
18
63

10%
8
6
14

30%
26
20
46

Článek č. 7
Přeplatek na úhradě
Vzhledem k tomu, že ode dne účinnosti zákona o sociálních službách
neexistuje právní předpis, který upravuje způsob nakládání s přeplatkem na
úhradě za pobyt mimo zařízení sociálních služeb, upravuje rozsah nároků při
pobytu uživatele sociálních služeb mimo Domov Jílové u Prahy tato
směrnice.
Poskytovatel vrátí za jeden celý kalendářní den pobytu uživatele mimo
domov úhradu za stravu, která odpovídá hodnotě potravinových surovin
připadajících na jeden den tj. 100,-Kč. V případě pobytu v nemocničním
zařízení se doba vrácení úhrady za stravu počítá od následujícího dne po
nástupu k pobytu do nemocničního zařízení. Při odhlášení dílčího jídla se
uživateli vrací poměrná částka daného dne (článek č. 6 této směrnice) nebo
se mu podle dohody vydá stravní balíček v hodnotě odhlášeného dílčího
jídla.
Poskytovatel vrátí poměrnou část z příspěvku na péči při pobytu mimo
domov při předem nahlášené dovolené v případě celodenní nepřítomnosti,
tj. od 0,00 hod do 24,00 hod. Toto ustanovení platí i pro pobyt uživatele ve
speciálním zdravotnickém zařízení kratším jak jeden měsíc.
Poskytovatel nevrací úhradu za ubytování. Ubytování má znaky bydlení
zahrnující vytápění, vodné – stočné, praní ložního prádla, hygienické
prostředky a úklidové prostředky.
Uživateli, který má vyšší nedoplatek na úhradách, nežli činí vrácená úhrada
za stravné, se tato nevrací, ale snižuje se mu aktuální nedoplatek. Toto
ustanovení neplatí pro uživatele, který prokazatelně nemá dostatečné
příjmy na zaplacení úhrady za pobyt a stravu po odečtení zákonného
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patnáctiprocentního zůstatku (odstavec IX, článek 5) Smlouvy o poskytování
sociálních služeb).

Článek č. 8
Pravidla pro odhlašování stravy
1) Poskytovatel vrátí poměrnou část ze zaplacené úhrady za celý den za dny
pobytu mimo domov za těchto podmínek:
a) pobyt uživatele mimo domov byl poskytovateli sociálních služeb předem
oznámen 48 hodin (s výjimkou ošetření nebo umístění ve zdravotnickém
zařízení),
b) pobyt uživatele mimo domov trval alespoň 1 kalendářní den (tj. celých
24 hodin kalendářního dne)
2) Pobyt uživatele mimo domov je považován v Domově J za předem
oznámený při splnění těchto podmínek:
a) poskytovatel převezme ústní, telefonické, písemné nebo jiným
způsobem učiněné oznámení plánovaného data a hodiny odchodu
uživatele k pobytu mimo domov a příchodu uživatele z pobytu mimo
domov.
Článek č. 9
Účinnost
1) Tato směrnice ruší směrnici ze dne 1. února 2016
2) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. dubna 2018

Ing. Kaplan Jaromír
ředitel

5

