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SAZEBNÍK SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY 

SENIOR B – OTROKOVICE   

Úhrada za úkony sociálních služeb v Domově pro seniory SENIOR Otrokovice je stanovena 

v návaznosti na ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vyhláška obsahuje 

výčet základních činností při poskytování sociálních služeb, rozsah úkonů a maximální výši 

úhrady za jejich poskytování. 

Základní úhrada se skládá z těchto položek: ubytování, stravování a poskytovaná péče. 

Cena fakultativních služeb, tj. úkonů nad rámec základních činností, je stanovena Sazebníkem 

fakultativních služeb pro pobytová zařízení SENIORu. 

1. Ubytování 

V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje včetně sociálního zařízení, praní a žehlení osobního a 

ložního prádla, opravy poškozeného osobního a ložního prádla, užívání, úklid a údržba 

společných prostor, provozní náklady související s ubytováním (topení, teplá a studená voda, 

elektrická energie). Úhrada za ubytování se počítá dle skutečného počtu dnů v měsíci. Při 

pobytu mimo zařízení se úhrada za ubytování nevrací. 

 
denně / Kč 

měsíčně / Kč 

28 dnů 29 dnů 30 dnů  31 dnů 

1-lůžkový pokoj (základní vybavení, 
kuchyňka, sociální zařízení – WC, 
sprcha, balkón) 

210 5880 6090 6300 6510 

2-lůžkový pokoj (základní vybavení, 
kuchyňka, sociální zařízení – WC, 
sprcha, balkón) 

190 5320 5510 5700 5890 

 

2. Stravování 

Stravování je poskytováno v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a jednoho 
vedlejšího jídla (svačina). U uživatelů s diabetickou stravou se rozšiřuje rozsah poskytované 
stravy o přesnídávku a druhou večeři. Cena stravného zahrnuje hodnotu potravin a režijní 
náklady spojené s přípravou jídla. 
 
Normální a šetřící strava: 

denně / Kč 
měsíčně / Kč 

28 dnů 29 dnů  30 dnů 31 dnů 

165 4620 4785 4950 5115 

 
Diabetická strava: 

denně / Kč 
měsíčně / Kč 

28 dnů 29 dnů  30 dnů 31 dnů 

170 4760 4930 5100 5270 
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Ceny za jednotlivá jídla: 
 

  Potraviny Režie Celkem 

Normální 
a šetřící 
strava 

Snídaně 18,00 15,00 33,00 

Oběd 40,00 35,00 75,00 

Svačina 10,00 7,00 17,00 

Večeře 21,00 19,00 40,00 

    165,00 

 

  Potraviny Režie Celkem 

D
ia

b
et

ic
ká

 
st

ra
va

 

Snídaně 18,00 13,00 31,00 

Přesnídávka 5,00 2,00 7,00 

Oběd 40,00 35,00 75,00 

Svačina 10,00 4,00 14,00 

Večeře 21,00 15,00 36,00 

II. Večeře 5,00 2,00 7,00 

    170,00 

 
Ceny pro uživatele s paliativní péčí: 
 
Polévka:  27,- Kč 
Oběd:  75,- Kč 
 
Uživatel, který má lékařem nastavenu paliativní péči a neodebírá žádnou stravu, neplatí úhradu 
za stravu. 
 
Úhrada za stravu se počítá dle skutečného počtu dnů v měsíci. Při pobytu mimo zařízení se 
úhrada za neodebranou stravu vrací v celkové výši stravy. 
 

3. Úhrada za péči 

Pokud je uživatel příjemcem příspěvku na péči, úhrada za péči je hrazena v závislosti na výši 

příspěvku na péči podle následujícího sazebníku. Péče je uživateli poskytována podle 

nasmlouvaného Individuálního plánu podpory / péče. 

Výše příspěvku na péči Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby 

880,- Kč Stupeň I. – lehká závislost 

4.400,- Kč Stupeň II. – středně těžká závislost 

8.800,- Kč Stupeň III. – těžká závislost 

13.200,- Kč Stupeň IV. - úplná závislost 

 

RMO souhlasí s tím, že SENIOR Otrokovice, p. o. účtuje jednotlivým uživatelům příspěvek 

na péči dle přiznaného stupně, platné vyhlášky a platných sazebníků. 
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SAZEBNÍK SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY 

SENIOR C – OTROKOVICE   

Úhrada za úkony sociálních služeb v Domově pro seniory SENIOR Otrokovice je stanovena 

v návaznosti na ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vyhláška obsahuje 

výčet základních činností při poskytování sociálních služeb, rozsah úkonů a maximální výši 

úhrady za jejich poskytování. 

Základní úhrada se skládá z těchto položek: ubytování, stravování a poskytovaná péče. 

Cena fakultativních služeb, tj. úkonů nad rámec základních činností, je stanovena Sazebníkem 

fakultativních služeb pro pobytová zařízení SENIORu. 

1. Ubytování 

V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje včetně sociálního zařízení, praní a žehlení osobního a 

ložního prádla, opravy poškozeného osobního a ložního prádla, užívání, úklid a údržba 

společných prostor, provozní náklady související s ubytováním (topení, teplá a studená voda, 

elektrická energie). Úhrada za ubytování se počítá dle skutečného počtu dnů v měsíci. Při 

pobytu mimo zařízení se úhrada za ubytování nevrací. 

 
denně / Kč 

měsíčně / Kč 

28 dnů 29 dnů 30 dnů  31 dnů 

1-lůžkový pokoj (základní vybavení, 
sociální zařízení – WC, sprcha, balkón) 

210 5880 6090 6300 6510 

2-lůžkový pokoj (základní vybavení, 
sociální zařízení – WC, sprcha, balkón) 

190 5320 5510 5700 5890 

 

2. Stravování 

Stravování je poskytováno v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a jednoho 
vedlejšího jídla (svačina). U uživatelů s diabetickou stravou se rozšiřuje rozsah poskytované 
stravy o přesnídávku a druhou večeři. Cena stravného zahrnuje hodnotu potravin a režijní 
náklady spojené s přípravou jídla. 
 
Normální a šetřící strava: 

denně / Kč 
měsíčně / Kč 

28 dnů 29 dnů  30 dnů 31 dnů 

165 4620 4785 4950 5115 

 
Diabetická strava: 

denně / Kč 
měsíčně / Kč 

28 dnů 29 dnů  30 dnů 31 dnů 

170 4760 4930 5100 5270 
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Ceny za jednotlivá jídla: 
 

  Potraviny Režie Celkem 

Normální 
a šetřící 
strava 

Snídaně 18,00 15,00 33,00 

Oběd 40,00 35,00 75,00 

Svačina 10,00 7,00 17,00 

Večeře 21,00 19,00 40,00 

    165,00 

 

  Potraviny Režie Celkem 

D
ia

b
et

ic
ká

 
st
ra
va

 

Snídaně 18,00 13,00 31,00 

Přesnídávka 5,00 2,00 7,00 

Oběd 40,00 35,00 75,00 

Svačina 10,00 4,00 14,00 

Večeře 21,00 15,00 36,00 

II. Večeře 5,00 2,00 7,00 

    170,00 

     

Ceny pro uživatele s paliativní péčí: 
 
Polévka:  27,- Kč 
Oběd:  75,- Kč 
 
Uživatel, který má lékařem nastavenu paliativní péči a neodebírá žádnou stravu, neplatí úhradu 
za stravu. 
 
 
Úhrada za stravu se počítá dle skutečného počtu dnů v měsíci. Při pobytu mimo zařízení se 
úhrada za neodebranou stravu vrací v celkové výši stravy. 
 

3. Úhrada za péči 

Pokud je uživatel příjemcem příspěvku na péči, úhrada za péči je hrazena v závislosti na výši 

příspěvku na péči podle následujícího sazebníku. Péče je uživateli poskytována podle 

nasmlouvaného Individuálního plánu podpory / péče. 

Výše příspěvku na péči Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby 

880,- Kč Stupeň I. – lehká závislost 

4.400,- Kč Stupeň II. – středně těžká závislost 

8.800,- Kč Stupeň III. – těžká závislost 

13.200,- Kč Stupeň IV. - úplná závislost 

 

RMO souhlasí s tím, že SENIOR Otrokovice, p. o. účtuje jednotlivým uživatelům příspěvek 

na péči dle přiznaného stupně, platné vyhlášky a platných sazebníků. 
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SAZEBNÍK SLUŽEB V DOMOVĚ SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM 

SENIOR C – OTROKOVICE   

 

Úhrada za úkony sociálních služeb v Domově pro seniory SENIOR Otrokovice je stanovena 

v návaznosti na ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Vyhláška obsahuje 

výčet základních činností při poskytování sociálních služeb, rozsah úkonů a maximální výši 

úhrady za jejich poskytování. 

Základní úhrada se skládá z těchto položek: ubytování, stravování a poskytovaná péče. 

Cena fakultativních služeb, tj. úkonů nad rámec základních činností, je stanovena Sazebníkem 

fakultativních služeb pro pobytová zařízení SENIORu. 

1. Ubytování 

V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje včetně sociálního zařízení, praní a žehlení osobního a 

ložního prádla, opravy poškozeného osobního a ložního prádla, užívání, úklid a údržba 

společných prostor, provozní náklady související s ubytováním (topení, teplá a studená voda, 

elektrická energie). Úhrada za ubytování se počítá dle skutečného počtu dnů v měsíci. Při 

pobytu mimo zařízení se úhrada za ubytování nevrací. 

 
denně / Kč 

měsíčně / Kč 

28 dnů 29 dnů 30 dnů  31 dnů 

2-lůžkový pokoj (základní vybavení, 
kuchyňka, sociální zařízení – WC, 
sprcha, balkón) 

200 5600 5800 6000 6200 

 

2. Stravování 

Stravování je poskytováno v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a jednoho 
vedlejšího jídla (svačina). U uživatelů s diabetickou stravou se rozšiřuje rozsah poskytované 
stravy o přesnídávku a druhou večeři. Cena stravného zahrnuje hodnotu potravin a režijní 
náklady spojené s přípravou jídla. 
 
Normální a šetřící strava: 

denně / Kč 
měsíčně / Kč 

28 dnů 29 dnů  30 dnů 31 dnů 

165 4620 4785 4950 5115 

 
Diabetická strava: 

denně / Kč 
měsíčně / Kč 

28 dnů 29 dnů  30 dnů 31 dnů 

170 4760 4930 5100 5270 
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Ceny za jednotlivá jídla: 
 

  Potraviny Režie Celkem 

Normální 
a šetřící 
strava 

Snídaně 18,00 15,00 33,00 

Oběd 40,00 35,00 75,00 

Svačina 10,00 7,00 17,00 

Večeře 21,00 19,00 40,00 

    165,00 

 

  Potraviny Režie Celkem 

D
ia

b
et

ic
ká

 
st
ra
va

 

Snídaně 18,00 13,00 31,00 

Přesnídávka 5,00 2,00 7,00 

Oběd 40,00 35,00 75,00 

Svačina 10,00 4,00 14,00 

Večeře 21,00 15,00 36,00 

II. Večeře 5,00 2,00 7,00 

    170,00 

 
Ceny pro uživatele s paliativní péčí: 
 
Polévka:  27,- Kč 
Oběd:  75,- Kč 
 
Uživatel, který má lékařem nastavenu paliativní péči a neodebírá žádnou stravu, neplatí úhradu 
za stravu. 

 
Úhrada za stravu se počítá dle skutečného počtu dnů v měsíci. Při pobytu mimo zařízení se 
úhrada za neodebranou stravu vrací v celkové výši stravy. 
 

3. Úhrada za péči 

Pokud je uživatel příjemcem příspěvku na péči, úhrada za péči je hrazena v závislosti na výši 

příspěvku na péči podle následujícího sazebníku. Péče je uživateli poskytována podle 

nasmlouvaného Individuálního plánu podpory / péče. 

Výše příspěvku na péči Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby 

880,- Kč Stupeň I. – lehká závislost 

4.400,- Kč Stupeň II. – středně těžká závislost 

8.800,- Kč Stupeň III. – těžká závislost 

13.200,- Kč Stupeň IV. - úplná závislost 

 
RMO souhlasí s tím, že SENIOR Otrokovice, p. o. účtuje jednotlivým uživatelům příspěvek 
na péči dle přiznaného stupně, platné vyhlášky a platných sazebníků. 
 

 
S účinností od 1. 4. 2020 
Sazebník služeb schválen usnesením č. RMO 22/03/2020 ze dne 19. 2. 2020 


