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Záznamy o seznámení zaměstnanců s obsahem Směrnice ředitele č. 11/171: 

Seznámen – jméno 
Datum 

seznámení Podpis Seznámen – jméno 
Datum 

seznámení Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                 
1
Vedoucí zaměstnanec prokazatelně seznámí s obsahem dokumentu všechny osoby dle rozdělovníku. Seznámení osob je 

realizováno buď samostudiem, nebo formou instruktáže. 
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1. Uživatelé na oddělení D1 až D4 s individuálně sjednanou podporou 
 

Kategorizace zpoplatněných služeb: 
 

1. Stravování 
2. Ubytování 
3. Služby spojené s úkony péče -  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní 

osobu a pomoc při osobní hygieně 
4. Fakultativní služby  

 

1.1   Stravování 
 
1.1.1  U běžného uživatele činí od 1. 1. 2018 předpis úhrady za celodenní stravovací 
jednotku (CSJ) 161,- Kč denně za osobu a je uveden v tab. č. 1 u jiných než běžných 
uživatelů je úhrada za celodenní stravovací jednotku uvedena v tab. č. 2 - 4.  
Měsíční předpis úhrady za celodenní stravovací jednotku je závislý na aktuální délce 
konkrétního měsíčního období. 
 
Celodenní stravovací jednotka běžného uživatele zahrnuje snídani, přesnídávku, oběd,  

      svačinu a večeři. 
        

Tab. č. 1 – Ceny celodenní stravovací jednotky od 1. 1. 2018 – oddělení D1 až D4 běžný 
uživatel: 

 

Celodenní stravovací 
jednotka 

Cena CSJ 
 161,- Kč 

Cena za 
potraviny   88,00 

Kč 

Režie 73,00 
Kč 

Snídaně 35,40 19,35 16,05 

Přesnídávka 11,12 6,08 5,04 

Oběd 57,76 31,57 26,19 

Svačina    15,55 8,50 7,05 

Večeře 41,17 22,50 18,67 

 
1.1.2  U uživatele - diabetika činí od 1. 1. 2018 předpis úhrady za celodenní stravovací 
jednotku 170,- Kč denně za osobu a je uveden v tab. č. 2. Měsíční předpis úhrady za 
celodenní stravovací jednotku je závislý na aktuální délce konkrétního měsíčního období. 
 
Celodenní stravovací jednotka uživatele – diabetika zahrnuje snídani, přesnídávku, oběd, 

      svačinu, večeři a II. večeři. 
        

Tab. č. 2 – Ceny celodenní stravovací jednotky od 1. 1. 2018 – oddělení D1 až D4 uživatel 
 – diabetik: 

 

Celodenní stravovací 
jednotka 

Cena CSJ 
 170,- Kč 

Cena za 
potraviny   93,00 

Kč 

Režie 77,00 
Kč 

Snídaně 35,40 19,35 16,05 

Přesnídávka 11,12 6,08 5,04 

Oběd 57,76 31,57 26,19 

Svačina    15,55 8,50 7,05 

Večeře 41,17 22,50 18,67 

II. Večeře 9,00 5,00 4,00 
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1.1.3  U uživatele - diabetika s poloviční porcí oběda, poloviční porcí večeře a 
nutridrinkem (neindikovaným lékařem) činí od 1. 1. 2018 předpis úhrady za celodenní 
stravovací jednotku 164,- Kč denně za osobu a je uveden v tab. č. 3. Měsíční předpis 
úhrady za celodenní stravovací jednotku je závislý na aktuální délce konkrétního měsíčního 
období. 
 
Celodenní stravovací jednotka uživatele - diabetika s poloviční porcí oběda, poloviční 
porcí večeře a nutridrinkem (neindikovaným lékařem) zahrnuje snídani, přesnídávku, 
poloviční porci oběda, nutridrink, svačinu, poloviční porcí večeře a II. večeři.  
        

Tab. č. 3 – Ceny celodenní stravovací jednotky od 1. 1. 2018 – oddělení D1 až D4 uživatel- 
diabetik s poloviční porcí oběda,  poloviční porcí večeře a nutridrinkem (neindikovaným 
lékařem) 

 

Celodenní stravovací 
jednotka 

Cena CSJ 
 164,00 Kč 

Cena za 
potraviny   100,47 

Kč 

Režie 63,53 
Kč 

Snídaně 35,40 19,35 16,05 

Přesnídávka 11,12 6,08 5,04 

½ Oběd 31,26 15,79 15,47 

Nutridrink 41,08 34,50 6,58 

Svačina    15,55 8,50 7,05 

½ Večeře 20,59 11,25 9,34 

II. Večeře 9,00 5,00 4,00 

 
1.1.4  U běžného uživatele s poloviční porcí oběda, poloviční porcí večeře a 
nutridrinkem (neindikovaným lékařem) činí od 1. 1. 2018 předpis úhrady za celodenní 
stravovací jednotku 155,- Kč denně za osobu a je uveden v tab. č. 4. Měsíční předpis 
úhrady za celodenní stravovací jednotku je závislý na aktuální délce konkrétního měsíčního 
období. 
 
Celodenní stravovací jednotka uživatele s poloviční porcí oběda, poloviční porci večeře 
a nutridrinkem (neindikovaným lékařem) zahrnuje snídani, přesnídávku, poloviční porci 
oběda, nutridrink, svačinu a poloviční porci večeře. 
        
Tab. č. 4 – Ceny celodenní stravovací jednotky od 1. 1. 2018 – oddělení D1 až D4 běžný 
uživatel s poloviční porcí oběda, poloviční porci večeře a nutridrinkem (neindikovaným 
lékařem) 

 

Celodenní stravovací 
jednotka 

Cena CSJ 
 155,00 Kč 

Cena za 
potraviny   95,47 

Kč 

Režie 59,53 
Kč 

Snídaně 35,40 19,35 16,05 

Přesnídávka 11,12 6,08 5,04 

½ Oběd 31,26 15,79 15,47 

Nutridrink 41,08 34,50 6,58 

Svačina    15,55 8,50 7,05 

½ Večeře 20,59 11,25 9,34 

 
       Poznámka:  

1)  Možnost dobrovolné odhlášky celodenní stravovací jednotky nebo jednotlivé části 
celodenní stravovací jednotky platí pouze u uživatelů, kteří hradí předpis 
celodenní stravovací jednotky v plné výši. V tomto případě se takovému uživateli 
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vrací vždy celá hodnota potravin připadající na celodenní stravovací jednotku nebo 
poměrnou část hodnoty potravin, která se váže na odhlášenou část celodenní 
stravovací jednotky. Stanovený způsob zaokrouhlení: částky do 0,49 Kč dolů, od 
0,50 Kč nahoru na celou Kč, 

2) Ostatní odhlášky celodenní stravovací jednotky nebo jednotlivé části celodenní 
stravovací jednotky, a to z důvodu hospitalizace nebo dovolené uživatele platí u 
všech uživatelů. V případě dovolené se však musí vždy jednat o pobyt 
uživatele mimo zařízení organizace. V tomto případě se takovému uživateli vrací 
vždy celá hodnota potravin připadající na celodenní stravovací jednotku nebo 
poměrnou část hodnoty potravin, která se váže na odhlášenou část celodenní 
stravovací jednotky. Stanovený způsob zaokrouhlení: částky do 0,49 Kč dolů, od 
0,50 Kč nahoru na celou Kč.  

3) U uživatele s uzavřenou smlouvou včetně stravování, u kterého na základě 
ordinace lékaře a nutričního terapeuta, byla CSJ nahrazena nutričními vaky 
nebo enterální výživou pro podání sondou nebo pegem je : 

 
a)  za každý den neodebrané celodenní stravovací jednotky nebo její jednotlivé části 

               (do doby vyjmutí uživatele z příslušné celodenní stravovací jednotky) je uživateli 
               vrácena celodenní hodnota potravin, respektive hodnota potravin za objednanou 
              část celodenní stravovací jednotky. Stanovený způsob zaokrouhlení: částky do 0,49 
              Kč dolů, od 0,50 Kč nahoru na celou Kč.  

 
b)  ode dne, kdy u výše uvedeného uživatele dojde k vyjmutí z příslušné celodenní 

               stravovací jednotky (po uplynutí doby, na kterou měl uživatel objednanou stravu), 
               uživatel hradí paušál ve výši 73,-- Kč/den, který je určen ke krytí věcných a 
               osobních nákladů organizace spojených s podáváním náhradní celodenní 
              stravovací jednotky. 

Hodnota režie v případě jakýchkoliv odhlášek stravy připadající na celodenní 
        stravovací jednotku nebo její část se uživateli nevrací, tvoří příjem organizace a je 
       určena ke krytí věcných a osobních nákladů organizace spojených se stravováním. 

                      

1.2   Ubytování 
 
      Úhrada za ubytování od 1. 1. 2018 je uvedena v níže uvedené tabulce č. 5. Odvíjí se od 
      typu pokoje, ve kterém uživatel bydlí. Měsíční úhrada za ubytování je závislá na aktuální 
      délce konkrétního měsíčního období. 
   
                  Tab. č. 5 – Ceny ubytování od 1.1.2018 - oddělení D1 až D4  

typ pokoje ubytování 2018/  1den v Kč 

1 lůžkový   

velký,sprcha 200 

malý, sprcha 197 

velký, bez sprchy 194 

malý,bez sprchy 192 

2 lůžkový   

se sprchou 183 

bez sprchy 178 
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1.3 Služby spojené s úkony péče 

Od 1. 1. 2018 jsou uživatelům, kteří nejsou příjemci příspěvku na péči nebo jim z přiznaného 
PnP nevyplývá nárok na některé úkony dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., 
v platném znění, stanoveny následující úhrady v Kč:  

Oblast HYGIENY 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 ranní/večerní/polední hygienická péče 15,- 20,- 

 celková koupel 20,- 50,- 

 stříhání nehtů  20,- 

 prevence opruzenin – mazání  15,- 

 Holení 15,- 25,- 

 oblékání, svlékání, výměna oblečení a obutí 10,- 15,- 
 
Oblast ORIENTACE 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 podpora orientace v prostoru  5,- 

 podpora bezpečného prostředí  5,- 
 
Oblast HYBNOSTI 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 změna polohy, přesunutí mimo lůžko 5,- 15,- 

 drobný úklid pokoje (i dezinfekce)  10,- 

 úprava lůžka 5,- 10,- 

 výměna lůžkovin (i dezinfekce)  10,- 

 oblékání, svlékání, výměna oblečení a obutí 10,- 15,- 
 

Oblast INKONTINENCE 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 použití toaletní pomůcky a její dezinfekce  15,- 

 výměna inko pomůcky+očista+ošetření kůže 10,- 15,- 
 

Oblast STRAVOVÁNÍ 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 Sycení 10,- 15,- 

 úprava formy stravy (mletá, krájená) a její porcování  5,- 

 podání stravy na pokoj  5,- 

 podání tekutiny na pokoj  5,- 

 výběr stravy  5,- 
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Poznámka: 
Ceny se vztahují na 1 úkon. Orientační časy úkonů jsou k dispozici u ředitele organizace. 

 

1.4 Fakultativní služby 

Od 1. 1. 2018 jsou uživatelům stanoveny následující úhrady fakultativních činností v Kč za 
stanovenou jednotku. Jedná se o činnosti poskytované nad rámec základních činností 
uvedených ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, § 15 písm. c) až d) a písm. h) v platném znění.  

 

 Kopírování písemností  2,50 /1 str./ čern. A4 

 
Mimořádná výměna ložního prádla mimo pravidelný cyklus 
výměny  

50,-  / úkon 

 Doprava osobním služebním automobilem   14,-  / 1 km 

 
Mimořádný úklid při zaviněném silném znečištění prostoru 
pokoje nebo společných prostor nebo nad rámec 
harmonogramu  

50,- / úkon 

 Oprava a údržba osobního majetku 50,- / úkon 

 Stěhování do zařízení  500,- / úkon 

 Čištění koberců                      50,- / m2 

 
Obstarávání nákupů nebo jiných osobních záležitostí mimo 
zařízení 50,- /úkon 

 Zajištění poštovních a peněžních služeb na poště 20,- /úkon 

 
Zajištění doprovodu na vlastní žádost uživatele (nad rámec 
sjednaných služeb) 100,- /úkon 

 

Poznámka: 
Orientační časy jednotlivých úkonů jsou k dispozici u ředitele organizace. 
Organizace není plátcem DPH. 

 
 

2. Uživatelé na oddělení D0 s individuálně sjednanou podporou 
 

Kategorizace zpoplatněných služeb: 
 

1.  Stravování 
2. Ubytování 
3. Služby spojené s ubytováním - úklid, drobné opravy prádla (ložní nebo osobní), praní a  

žehlení 
4. Služby spojené s úkony péče -  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

a pomoc při osobní hygieně 
5. Fakultativní služby  

 

2.1   Stravování 
 

U uživatele oddělení D0 se předpokládá, že bude mít uzavřenou smlouvou bez stravování 
tj., že stravu odebírat nebude.  
Uživatel oddělení D0 se může rozhodnout, že bude smluvně odebírat níže uvedenou celodenní 
stravovací jednotku nebo její část.  
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U uživatele oddělení D0 se smluvním stravováním činí od 1. 1. 2018 předpis úhrady za 
celodenní stravovací jednotku (CSJ) 134,33 Kč denně za osobu a je uveden v tab. č. 6.   
Měsíční předpis úhrady za celodenní stravovací jednotku je závislý na aktuální délce 
konkrétního měsíčního období. 
  
Celodenní stravovací jednotka uživatele D0 výhradně zahrnuje:  snídani, oběd a večeři.  
 

        Tab. č. 6 – Ceny celodenní stravovací jednotky od 1.1.2018 – uživatel oddělení D0   
 

Celodenní stravovací 
jednotka 

Cena CSJ                               
134,33 Kč 

Cena za potraviny   
73,42 Kč 

Režie  60,91 
Kč 

Snídaně 35,40 19,35 16,05 

Oběd 57,76 31,57 26,19 

Večeře   41,17 22,50 18,67 

 
 Poznámka:  

1) Možnost dobrovolné odhlášky celodenní stravovací jednotky nebo jednotlivé části 
celodenní stravovací jednotky platí pouze u uživatelů, kteří hradí předpis celodenní 
stravovací jednotky v plné výši. V tomto případě se takovému uživateli vrací vždy celá 
hodnota potravin připadající na celodenní stravovací jednotku nebo poměrnou část 
hodnoty potravin, která se váže na odhlášenou část celodenní stravovací jednotky. 
Stanovený způsob zaokrouhlení: částky do 0,49 Kč dolů, od 0,50 Kč nahoru na celou 
Kč.  

2) Ostatní odhlášky celodenní stravovací jednotky nebo jednotlivé části celodenní 
stravovací jednotky, a to z důvodu hospitalizace nebo dovolené uživatele platí u 
všech uživatelů. V případě dovolené se však musí vždy jednat o pobyt uživatele 
mimo zařízení organizace. V tomto případě se takovému uživateli vrací vždy celá 
hodnota potravin připadající na celodenní stravovací jednotku nebo poměrnou část 
hodnoty potravin, která se váže na odhlášenou část celodenní stravovací jednotky. 
Stanovený způsob zaokrouhlení: částky do 0,49 Kč dolů, od 0,50 Kč nahoru na celou 
Kč.  

 

Hodnota režie v případě jakýchkoliv odhlášek stravy připadající na celodenní 
stravovací jednotku nebo její část se uživateli nevrací, tvoří příjem organizace a je 
určena ke krytí věcných a osobních nákladů organizace spojených se stravováním. 

2.2  Ubytování v opravených a renovovaných garsoniérách: 

 
Úhrada za ubytování je uvedena v níže uvedené tabulce č. 10. Odvíjí se od typu garsonié-
ry, ve které uživatel bydlí. Měsíční úhrada za ubytování je závislá na aktuální délce 
konkrétního měsíčního období. 

 
 Tab. č. 10 – Ceny ubytování od 1.1.2018  včetně služeb – oddělení D0  

 

typ ubytování ubytování 2018/1den v Kč 

Garsoniéra č. 125 (1 C) bez lodžie 179 

Garsoniéra č. 126 (2 C) včetně lodžie   194 

Garsoniéra 3 č. 128 (3 C2) včetně ½ 
kuchyně a lodžie   209 

Garsoniéra č. 129 včetně lodžie 194 
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Garsoniéra č. 130 včetně lodžie 194 

Malý pokoj č. 131 vč. ½ zázemí   184  

Velký pokoj č. 131A vč. ½ zázemí 
včetně lodžie 189 

Malý pokoj č. 132 vč. ½ zázemí   184  

Velký pokoj č. 132A vč. ½ zázemí 
včetně lodžie 189 

Garsoniéra č. 133 včetně lodžie 
 

194 

Garsoniéra č. 134 včetně lodžie 194 

Garsoniéra č. 135 včetně lodžie 194 

Garsoniéra č. 136 včetně lodžie 194 

Garsoniéra č. 137 včetně lodžie 
 

194 

Garsoniéra č. 138 včetně lodžie 194 

Garsoniéra 3 č. 149 (3 C1) včetně ½ 
kuchyně a lodžie   199 

 
 
  

2.3  Služby spojené s ubytováním 

Služby spojené s ubytováním zahrnují tyto činnosti: běžný úklid (1x týdně) a velký úklid 
stanovený harmonogramy pro oddělení D0, drobné opravy prádla (ložní nebo osobní), 
praní a žehlení prádla.  

V případě požadavku uživatele na četnější běžný úklid nebo velký úklid než tyto úklidy 
stanovené harmonogramy pro oddělení D0, hradí uživatel jako fakultativní činnost podle 
bodu 2.5.    

 

2.4. Služby spojené s úkony péče 

Od 1. 1. 2018 jsou uživatelům, kteří nejsou příjemci příspěvku na péči nebo jim z přiznaného 
PnP nevyplývá nárok na některé úkony dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., 
v platném znění, stanoveny následující úhrady v Kč :  
 
Oblast HYGIENY 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 ranní/večerní/polední hygienická péče 15,- 20,- 

 celková koupel 20,- 50,- 

 stříhání nehtů  20,- 

 prevence opruzenin – mazání  15,- 

 Holení 15,- 25,- 

 Oblékání, svlékání, výměna oblečení a obutí 10,- 15,- 
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Oblast ORIENTACE 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 podpora orientace v prostoru  5,- 

 podpora bezpečného prostředí  5,- 
Oblast HYBNOSTI 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 změna polohy, přesunutí mimo lůžko 5,- 15,- 

 drobný úklid pokoje (i dezinfekce)  10,- 

 úprava lůžka 5,- 10,- 

 výměna lůžkovin (i dezinfekce)  10,- 

 oblékání, svlékání, výměna oblečení a obutí 10,- 15,- 
Oblast INKONTINENCE 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 použití toaletní pomůcky a její dezinfekce  15,- 

 výměna inko pomůcky+očista+ošetření kůže 10,- 15,- 
Oblast STRAVOVÁNÍ 

 Poskytovaná činnost Podpořit Provést 

 Sycení 10,- 15,- 

 úprava formy stravy (mletá, krájená) a její porcování  5,- 

 podání stravy na pokoj  5,- 

 podání tekutiny na pokoj  5,- 

 výběr stravy  5,- 
 

Poznámka: Ceny se vztahují na 1 úkon.  

 

2.5  Fakultativní služby 
 

Od 1. 1. 2018 jsou uživatelům stanoveny následující úhrady fakultativních činností v Kč za 
stanovenou jednotku. Jedná se o činnosti poskytované nad rámec základních činností 
uvedených ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá 
ustanovení zákona o sociálních službách, § 15 písm. c) až d) a písm. h) v platném znění.  

 

 Kopírování písemností  2,50 /1 str./ čern. A4 

 
Mimořádná výměna ložního prádla mimo pravidelný cyklus 
výměny  

50,-  / úkon 

 Doprava osobním služebním automobilem   14,-  / 1 km 

 
Mimořádný úklid při zaviněném silném znečištění prostoru 
pokoje nebo společných prostor nebo nad rámec 
harmonogramu  

50,- / úkon 

 Oprava a údržba osobního majetku 50,- / úkon 
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 Stěhování do zařízení  500,- / úkon 

 Čištění koberců                      50,- / m2 

 
Obstarávání nákupů nebo jiných osobních záležitostí mimo 
zařízení 50,- /úkon 

 Zajištění poštovních a peněžních služeb na poště 20,- /úkon 

 
Zajištění doprovodu na vlastní žádost uživatele (nad rámec 
sjednaných služeb) 100,- /úkon 

 
Poznámka:   
Orientační časy jednotlivých úkonů jsou k dispozici u ředitele organizace. 
Organizace není plátcem DPH. 

 

Závěrečná ustanovení 
 
Tato Směrnice ředitele č. 11/17 ruší Směrnici ředitele č. 21/16 Ceníky placených služeb 

uživatele pro rok 2017 včetně všech pozdějších dodatků. 

 

Směrnice ředitele č. 11/17 je závazná pro všechny vedoucí útvarů organizace a jejich 

zaměstnance, její neplnění bude posuzováno jako neplnění základních povinností 

zaměstnance. 

 

Zaměstnanci výše uvedených útvarů potvrdí seznámení s obsahem Směrnice ředitele č. 11/17 

po proškolení na pracovní poradě útvaru. 

  

Noví zaměstnanci jsou se Směrnicí ředitele č. 11/17 seznámeni v průběhu zaškolování - 

pracovní adaptace. Seznámení rovněž potvrdí svým podpisem. 

  

Zodpovědní za implementaci této Směrnice ředitele č. 11/17 jsou všichni vedoucí zaměstnanci 

útvarů organizace. 

 

Kontrolou dodržování zásad v této Směrnici ředitele č. 11/17 je pověřena vedoucí ekonomicko-

personálního útvaru. 

 

Náměty pro změnu nebo doplnění Směrnice ředitele č. 11/17 může předložit kterýkoliv 

zaměstnanec svému vedoucímu zaměstnanci na pracovních poradách (postup upravuje 

zvláštní předpis. 

 

Originál Směrnice ředitele č. 11/17 je uložen na sekretariátě ředitele, kopie jsou k dispozici 

u vedoucích zaměstnanců organizace. 

 

Účinnosti tato Směrnice ředitele č. 11/17 nabývá dnem 1. 1. 2018. 

 

V Ostravě dne 21. 12. 2017 

 
 
Ing. Juraj Chomič, MBA 
ředitel organizace                                                                                   


