
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost 
Čajkovského 2468/2b, 734 01 Karviná-Mizerov 

IČ 42864917 
 
 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU od 1. 7. 2022 v domovech pro seniory 
SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti 

 
Výše úhrady je stanovena dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a  prováděcí 
vyhlášky 505/2006 Sb., na základě ekonomického propočtu provozních nákladů.  
Úhrada zahrnuje cenu za ubytování (topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, žehlení a drobné 
opravy ložního či osobního prádla) a za celodenní stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 
dietního stravování v rozsahu, čtyř hlavních jídel, odpolední svačiny a pitného režimu. 
 

Typ pokoje 
Denní úhrada 

Měsíční úhrada 
ubytování strava celkem 

Jednolůžkový s přísl.  220 200 420 12 600,- Kč 
Jednolůžkový s přísl. DIA 220 205 425 12 750,- Kč 
Jednolůžkový bez přísl. 215 200 415 12 450,- Kč 
Jednolůžkový bez přísl. DIA 215 205 420 12 600,- Kč 
Dvoulůžkový s přísl. 210 200 410 12 300,- Kč 
Dvoulůžkový s přísl. DIA 210 205 415 12 450,- Kč 
Dvoulůžkový bez přísl. 205 200 405 12 150,- Kč 
Dvoulůžkový bez přísl. DIA 205 205 410 12 300,- Kč 
Třílůžkový 200 200 400 12 000,- Kč 
Třílůžkový DIA 200 205 405 12 150,- Kč 
Vícelůžkový 190 200 390 11 700,- Kč 
Vícelůžkový DIA 190 205 395 11 850,- Kč 

 
Rozpis stravy na jeden den  
 

  potraviny náklady na 
přípravu 

 
celkem 

Racionální   112 88 200 
Diabetická 115 90 205 

 
Smluvní lékaři doporučují klientům diety dle jejich zdravotního stavu.  
 
V případě dočasné nepřítomnosti klienta v domově pro seniory náleží klientovi vratka za neodebranou stravu 
v hodnotě potravin a vratka za neodebranou péči v poměru výše příspěvku za neposkytnutou péči. Úhrada za 
ubytování se při nepřítomnosti klienta nevrací. 
Pokud klient neplatí plnou úhradu z důvodu nízkého příjmu, nebude mu částka za neodebranou stravu vrácena 
v plné výši, ale až po započtení nedoplatku za stravu a ubytování za daný měsíc.  
  
Z důvodu bezpečnosti platbu upřednostňujeme převodem na bankovní účet, složenkou, hotově v pokladně 
SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s. a ve výjimečných případech u sociálního pracovníka přímo v domově pro seniory. 
    

Mgr. Hana Pierzchalová 
                                                ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY,  
                                             obecně prospěšné společnosti 

 


