So c iá l ní s lu žby v K y n š perk u na d O h ří, př í sp ě v k o v á o rg a ni za ce
Pochlovická 57, Dolní Pochlovice, 357 51 Kynšperk nad Ohří

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 3/2022
DODATEK Č. 1 KE SMĚRNICI
Č. 3/2019
PRAVIDLA PRO STANOVENÍ
ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY
ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU
KLIENTŮ
PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO
ZAŘÍZENÍ
PRAVIDLA PRO VÝPOČET VRATEK
ZA NEODEBRANOU STRAVU PŘI POBYTU KLIENTA MIMO
ZAŘÍZENÍNEBO PŘI UKONČENÍ POBYTU
DALŠÍ PRAVIDLA SOUVISEJÍCÍ
S POSKYTOVANÝMI ÚKONY A SLUŽBAMI

(„Směrnice o úhradách a vratkách“)
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Tímto dodatkem se organizační směrnice č. 3/2019 o úhradách a vratkách mění následovně:
1. Část první Úhrada za pobyt článek 1 Úhrada za ubytování se vypouští a nahrazuje
novým zněním:
Dosavadní znění:
Část první
Úhrada za pobyt
Článek 1
Úhrada za ubytování
1) Stanovená úhrada za ubytování zahrnuje ve smyslu výše uvedené vyhlášky náklady na
topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, žehlení, drobné opravy
ložního a osobního prádla.
2) Pro všechny druhy pobytových služeb poskytovaných v zařízení se stanovuje úhrada
za ubytování takto:
a) pro jednolůžkový pokoj ve výši 203,- Kč/den,
b) pro dvojlůžkový pokoj ve výši 180,- Kč/den.
3) Stanovení změny výše nákladů za ubytování by se měla opětovně posoudit
nejpozději do dvou let od poslední změny.
Nové znění:
Část první
Úhrada za pobyt
Článek 1
Úhrada za ubytování
1) Stanovená úhrada za ubytování zahrnuje ve smyslu výše uvedené vyhlášky náklady na
topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, žehlení, drobné opravy
ložního a osobního prádla.
2) Pro všechny druhy pobytových služeb poskytovaných v zařízení se stanovuje úhrada
za ubytování takto:
a) pro jednolůžkový pokoj ve výši 250,- Kč/den,
b) pro dvojlůžkový pokoj ve výši 227,- Kč/den.
3) Stanovení změny výše nákladů za ubytování by se měla opětovně posoudit
nejpozději do dvou let od poslední změny.
2. Část první Úhrada za pobyt článek 3 Výpočet nákladů za potraviny se vypouští a
nahrazuje novým zněním:
Dosavadní znění:
Část první
Úhrada za pobyt
Článek 3
Výpočet nákladů na potraviny
Náklady dle článku 2, části první této směrnice, jsou procentuálním vyjádřením
vyměřených nákladů na celodenní odběr stravy podle jednotlivého druhu diety bez
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režijních nákladů takto:
strava
snídaně
oběd
svačina
večeře
druhá večeře
celodenní
Vyměřovací náklad na
celodenní odběr stravy
bez režie

Dieta 2,3
23,3%
41,1%
12,2%
23,3%
100,0%

vyjádřeno
v Kč
21,00
37,00
11,00
21,00
0,00
90,00

vyjádřeno
v Kč
21,00
39,00
11,00
21,00
6,00
98,00

Dieta 9, 9/2
21,4%
39,8%
11,2%
21,4%
6,1 %
100,0%

90,-Kč

98,-Kč

Nové znění:
Část první
Úhrada za pobyt
Článek 3
Výpočet nákladů na potraviny
Náklady dle článku 2, části první této směrnice, jsou procentuálním vyjádřením
vyměřených nákladů na celodenní odběr stravy podle jednotlivého druhu diety bez
režijních nákladů takto:
strava
snídaně
oběd
svačina
večeře
druhá večeře
celodenní
Vyměřovací náklad na
celodenní odběr stravy
bez režie

Dieta 2,3
22,5%
39,6%
13,5%
24,3%
100,0%

vyjádřeno
v Kč
25,00
44,00
15,00
27,00
0,00
111,00
111,- Kč

Dieta 9, 9/2
19,7%
34,6%
11,8%
21,3%
12,6 %
100,0%

vyjádřeno
v Kč
25,00
44,00
15,00
27,00
16,00
127,00

127,- Kč

3. Část první Úhrada za pobyt článek 4 Výpočet úhrady za stravu se vypouští a nahrazuje
novým zněním:
Dosavadní znění:
Část první
Úhrada za pobyt
Článek 4
Výpočet úhrady za stravu
Úhrada a další hodnoty podle článku 2, části první této směrnice, se stanovují v
korunách českých pro klienty takto:
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Stravovací jednotka
Strava
snídaně
oběd
svačina
večeře
druhá večeře
celodenní

Režie
17,00
30,00
8,00
17,00
0,00
72,00

Úhrada celkem

Dieta 2, 3

Dieta 9, 9/2

Dieta 2, 3

Dieta 9, 9/2

21,00
37,00
11,00
21,00
0,00
90,00

21,00
39,00
11,00
21,00
6,00
98,00

38,00
67,00
19,00
38,00
0,00
162,00

38,00
67,00
19,00
38,00
6,00
170,00

Nové znění:
Část první
Úhrada za pobyt
Článek 4
Výpočet úhrady za stravu
Úhrada a další hodnoty podle článku 2, části první této směrnice, se stanovují v
korunách českýchpro klienty takto:
Stravovací jednotka
Strava
snídaně
oběd
svačina
večeře
druhá večeře
celodenní

Režie
18,00
32,00
10,00
18,00
0,00
78,00

Dieta 2, 3
25,00
44,00
15,00
27,00
0,00
111,00

Dieta 9, 9/2
25,00
44,00
15,00
27,00
16,00
127,00

Úhrada celkem
Dieta 2, 3

Dieta 9, 9/2

43,00
76,00
25,00
45,00
0,00
189,00

43,00
76,00
25,00
45,00
16,00
205,00

4. Část čtvrtá Výpočet úhrady klienta celkově za ubytování a stravu se vypouští a
nahrazuje novým zněním:
Dosavadní znění:
Část čtvrtá
Výpočet úhrady klienta celkově za ubytování a stravu
1) Výpočet úhrady za stravu a ubytování je závislý na příjmech klienta. Příjmem klienta
se pro účely výpočtu úhrady za pobyt řídí zákonem o životním a existenčním minimu.
2) Výpočet úhrady není závislý na okolnosti, zda klient hradí nesníženou, tzv. plnou, nebo
sníženouúhradu. Zaokrouhlování se provede vždy na celé koruny směrem nahoru u
snížené úhrady při výpočtu kapesného tj. 15 % z příjmu klienta.
3) V případě nesnížené (plné) úhrady je celková úhrada vyjádřena vzorcem, výsledek se
zaokrouhluje směrem dolů (ve prospěch klienta):
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Denní sazba za stravu podle druhu předepsané diety a dohodnutého rozsahu
odběru stravyvyplývající ze smlouvy + denní sazba za ubytování * koeficient
30,42.
Úhrada dle výše uvedeného vzorce:
dvoulůžkový pokoj, dieta 2, 3 –180,- + 162,- = 342,- x 30,42 = 10 403,64
dvoulůžkový pokoj, dieta 9, 9/2 – 180,- + 170,- = 350,- x 30,42 = 10 647
jednolůžkový pokoj, dieta 2, 3 – 203,- + 162,- = 365,- x 30,42 = 11 103,3
jednolůžkový pokoj, dieta 9, 9/2 – 203,- + 170,- = 3373,- x 30,42 = 11 346,66
Koeficient 30,42 je průměrný počet dnů v měsíci, tedy 365 : 12 = 30,42.
4) V případě, kdy klient po doložení svých příjmů není schopen uhradit plnou úhradu, a
to po odečtení 15% ze svého příjmu, které mu náleží jako kapesné, bude stanovena
snížena úhrada, a to následující postupem:
• Z doložené výše důchodu mu bude odečteno 15%
• Sníženou úhradu odečteme od plné (dle určené diety a pokoje)
• Podíl (který je na dvě desetinná místa) odečteme od stravy a od pobytu
(výsledné částkyzaokrouhlujeme na celé koruny směrem dolů – ve prospěch
klienta)
Příklad výpočtu:
Nový klient bude bydlet na jednolůžkovém pokoji (denní sazba za ubytování činí 203,-Kč)
a bude odebírat celodenní dietu 2 (denní sazba za stravu činí 162,-Kč). Příjem tohoto
klienta pro stanovenívýše úhrady činí 8.000,- Kč měsíčně. Po odečtení 15% kapesného bude
hradit měsíční úhradu ve výši6.800,- Kč (8.000 : 100 * 85% = 6.800,- Kč).
Plná úhrada:
203 + 162 = 365 x 30,42 = 11.103,3 = 11.103,Rozdíl mezi plnou úhradou a sníženou úhradou klienta:
11.103 – 6.800 = 4.303
Rozdíl rozdělen na dvě části:
4.303 : 2 =2.151,5
Ponížení stravy:
4.928 – 2.151,5= 2.776,5
zaokrouhleno 2.776,-Ponížení
pobytu:
6.175 – 2.151.5 =4.023,5 zaokrouhleno 4.023,5) Nevychází-li výsledná celková úhrada na celé koruny, zaokrouhlí se u snížené úhrady
směrem dolů.
6) V případě vzniku přeplatku úhrady bude vratka provedena v termínu dle ustanovení
části devátététo směrnice.
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Nové znění:
Část čtvrtá
Výpočet úhrady klienta celkově za ubytování a stravu
7) Výpočet úhrady za stravu a ubytování je závislý na příjmech klienta. Příjmem klienta
se pro účely výpočtu úhrady za pobyt řídí zákonem o životním a existenčním minimu.
8) Výpočet úhrady není závislý na okolnosti, zda klient hradí nesníženou, tzv. plnou, nebo
sníženouúhradu. Zaokrouhlování se provede vždy na celé koruny směrem nahoru u
snížené úhrady při výpočtu kapesného tj. 15 % z příjmu klienta.
9) V případě nesnížené (plné) úhrady je celková úhrada vyjádřena vzorcem, výsledek se
zaokrouhluje směrem dolů (ve prospěch klienta):
Denní sazba za stravu podle druhu předepsané diety a dohodnutého rozsahu
odběru stravyvyplývající ze smlouvy + denní sazba za ubytování * koeficient
30,42.
Úhrada dle výše uvedeného vzorce:
dvoulůžkový pokoj, dieta 2, 3 –227,- + 189,- = 416,- x 30,42 = 12 654,72
dvoulůžkový pokoj, dieta 9, 9/2 – 227,- + 205,- = 432,- x 30,42 = 13 141,44
jednolůžkový pokoj, dieta 2, 3 – 250,- + 189,- = 439,- x 30,42 = 13 354,38
jednolůžkový pokoj, dieta 9, 9/2 – 250,- + 205,- = 455,- x 30,42 = 13 841,1
Koeficient 30,42 je průměrný počet dnů v měsíci, tedy 365 : 12 = 30,42.
10) V případě, kdy klient po doložení svých příjmů není schopen uhradit plnou úhradu, a
to po odečtení 15 % ze svého příjmu, které mu náleží jako kapesné, bude stanovena
snížena úhrada, a to následující postupem:
• Z doložené výše důchodu mu bude odečteno 15%
• Sníženou úhradu odečteme od plné (dle určené diety a pokoje)
• Podíl (který je na dvě desetinná místa) odečteme od stravy a od pobytu
(výsledné částkyzaokrouhlujeme na celé koruny směrem dolů – ve prospěch
klienta)
Příklad výpočtu:
Nový klient bude bydlet na jednolůžkovém pokoji (denní sazba za ubytování činí 250,-Kč)
a bude odebírat celodenní dietu 2 (denní sazba za stravu činí 189,-Kč). Příjem tohoto
klienta pro stanovenívýše úhrady činí 8.000,- Kč měsíčně. Po odečtení 15% kapesného bude
hradit měsíční úhradu ve výši 6.800,- Kč (8.000 : 100 * 85% = 6.800,- Kč).
Plná úhrada:
250 + 189 = 439 x 30,42 = 13.354,38 = 13.354,Rozdíl mezi plnou úhradou a sníženou úhradou klienta:
13.354 – 6.800 = 6.554
Rozdíl rozdělen na dvě části:
6.554 : 2 =3.277
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Ponížení stravy:
5749 – 3.277= 2.472
Ponížení pobytu:
7.605 – 3.277 =4.328
11) Nevychází-li výsledná celková úhrada na celé koruny, zaokrouhlí se u snížené úhrady
směrem dolů.
12) V případě vzniku přeplatku úhrady bude vratka provedena v termínu dle ustanovení
části devátététo směrnice.
Ostatní ustanovení směrnice o úhradách a vratkách zůstávají beze změn.
Tento dodatek č. 1 ke směrnici č. 3/2019 je platný a účinný dnem 1. 3. 2022.
Kynšperk nad Ohří dne 23. 2. 2022

Mgr. Lenka
Antolová, MPA

Digitálně podepsal Mgr.
Lenka Antolová, MPA
Datum: 2022.02.23 07:32:06
+01'00'

Mgr. Lenka Antolová, MPA
ředitelka
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