Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením
v Brně - Chrlicích

Směrnice č. 77
Úhrada uživatelů za ubytování, stravu a péči

Směrnice určena pro: zaměstnance organizace, CSS Brno - Chrlice

Zpracoval/a: Kateřina Musilová
Právní garance: JUDr. Margita Dostálová
Schválil/a: Ing. Miloš Paleček

Platnost od: 01. 01. 2018
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Zkratky
CSS – Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně – Chrlicích
č. – číslo
Sb. – Sbírka zákonů
PnP – příspěvek na péči
tzv. – takzvaně
ust. – ustanovení
odst. – odstavec
vyhl. - vyhláška
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I. Domov pro osoby se zdravotním postižením – forma pobytová
Uživatel je povinen poskytovateli platit úhradu za:
A) Ubytování
1.Ubytování - pokoj bez sociálníhozařízeníden
1- lůžkový pokoj

140,00 Kč

2- lůžkový pokoj

120,00 Kč

2.Ubytování - pokoj se sociálním zařízením/den
1-lůžkový pokoj

180,00 Kč

2-lůžkový pokoj

160,00 Kč

3.Ubytování – pokoj, který je součástí tzv. buňky (sociální
zařízení je společné pro 2 až 3 pokoje)/den
1-lůžkový pokoj

160,00 Kč

2-lůžkový pokoj

130,00 Kč

B) Celodenní stravu

Celkem Kč/den

155,--

Snídaně
Oběd
Večeře
úhrada
úhrada
úhrada
za
za
za
režie potraviny celkem režie potraviny celkem režie potraviny celkem
13

28

41

27

37

64

18

32

50

C) Poskytovanou péči
Podle zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách v platném znění, náleží za
poskytovanou sociální službu poskytovateli příspěvek na péči ve výši přiznané uživateli, a to
ode dne, kdy vznikl uživateli nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby
poskytovatelem.
Pokud uživatel nemá přiznaný příspěvek na péči (PnP nebyl přiznán, je v řízení), hradí
uživatel zálohově částku rovnající se výši příspěvku na péči v I. stupni.
Měsíční úhrada se stanoví tak, že se denní částka nákladů na ubytování a stravu násobí
počtem dnů v měsíci. Úhrada za ubytování, stravu a péči je splatná do 25. dne měsíce, za
který náleží.
Uživateli musí po zaplacení úhrady za ubytování a stravu zůstat částka minimálně ve výši
15% celkového jeho příjmu. Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za
kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15% jeho měsíčního příjmu, částky úhrady
se sníží. Uživatel je povinen v tomto případě doložit poskytovateli výši svých příjmů a
požádat o snížení úhrady. Pokud uživatel tuto povinnost nesplní, hradí úhradu v plné výši.

3

II. Odlehčovací služba – forma pobytová
Uživatel je povinen poskytovateli platit úhradu za:
A) Ubytování
1.Ubytování - pokoj bez sociálního
zařízení/den
1- lůžkový pokoj

140,00 Kč

2- lůžkový pokoj

120,00 Kč

2.Ubytování - pokoj se sociálním zařízením/den
1-lůžkový pokoj

180,00 Kč

2-lůžkový pokoj

160,00 Kč

3.Ubytování – pokoj, který je součástí tzv. buňky (sociální
zařízení je společné pro 2 až 3 pokoje)/den
1-lůžkový pokoj

160,00 Kč

2-lůžkový pokoj

130,00 Kč

B) Celodenní stravu

Celkem Kč/den

155,--

Snídaně
Oběd
Večeře
úhrada
úhrada
úhrada
za
za
za
režie potraviny celkem režie potraviny celkem režie potraviny celkem
13

28

41

27

37

64

18

32

50

C) Poskytovanou péči
Podle ust. § 10, odst. 2 vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění dále uživatel hradí
poskytovateli za poskytovanou sociální službu částku podle skutečně spotřebovaného času a
provedených úkonů. Cena za jednotlivé úkony činí 120,--Kč za hodinu. Pokud poskytování
úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se
poměrně krátí.
Úhrada za ubytování, stravu a péči je splatná do 3. dne po obdržení vyúčtování.
Skutečně poskytované úkony a skutečně spotřebovaný čas je veden v programu Sledování
péče a slouží jako podklad pro výpočet úhrady.
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III. Odlehčovací služba – forma ambulantní (Denní centrum)
Uživatel je povinen Poskytovateli platit úhradu za:
A) Sociální službu
Poskytnutá péče
Udržovací poplatek

120,--Kč/hod.
25,--Kč/den

B) Dopravu: Uživatel může využívat k dopravě z místa bydliště do CSS a zpět služební
vozidlo centra. Jedná se o fakultativní službu, která je zpoplatněna podle směrnice o
fakultativních službách.
C) Stravu:

Celkem Kč

105,--

Snídaně
Oběd
úhrada
úhrada
za
za
režie potraviny celkem režie potraviny celkem
13

28

41

27

37

64
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