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Příloha č. 2 

SAZEBNÍK ÚHRAD 
za poskytování sociálních služeb v domově se zvláštním režimem  

ul. Nerudova 1121/14 
 platný od 1. 1. 2019 

 
Úhrada za ubytování a stravování v DZR Vejprty: 

Počet lůžek na pokoji Ubytování 
Stravování 

(potraviny + 
režie) 

Celkem za 1 
den 

Celkem za     
měsíc= 28 

dní 

Celkem 
za měsíc 
= 30 dní 

Celkem 
za měsíc 
= 31 dní 

1- více lůžkový 
pokoj 

165 Kč 157 Kč 322 Kč 9 016 Kč 9 660 Kč 9 982 Kč 

 

Úhrada za ubytování a stravování v DZR Vejprty celkem při diabetické stravě: 

Počet lůžek na pokoji Ubytování 
Stravování 

(potraviny + 
režie) 

Celkem za 1 
den 

Celkem za 
měsíc = 28 

dní 

Celkem 
za měsíc 
= 30 dní 

Celkem 
za měsíc 
= 31 dní 

1- více lůžkový 
pokoj 

165 Kč 165 Kč 330 Kč 9 240 Kč 9 900 Kč 10 230 Kč 

 
Výše úhrady za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči (do úhrady je započten, 
pouze pokud je přiznán) *se zpětnou platností od dne přiznání 

 

 
Konkrétní aktuální úhrada klienta  

Jméno a Příjmení 
Celkem za mě-

síc = 28 dní 
(Kč) 

Celkem za 
měsíc = 30 

dní 
(Kč) 

Celkem za 
měsíc = 31 

dní 
(Kč) 

    

V případě jiného dalšího pravidelného příjmu klienta (mzda, sociální dávky hmotné nouze) bude tento příjem započítán do úhrady 
za daný měsíc, ve kterém mu byl tento příjem přiznán a to jako doplatek do plné úhrady, maximálně ale do výše 85 % tohoto příjmu, 
výjimkou je sociální dávka v hmotné nouzi – doplatek na bydlení, která bude započítána celá. 

 

                

 

Stupeň příspěvku na 
péči 

Výše přiznaného příspěvku na péči = výše úhrady za 1 měsíc  

I. Stupeň 880 Kč 

II. Stupeň 4 400 Kč 

III. Stupeň 8 800 Kč 

IV. Stupeň 13 200 Kč 


