DOMOV PRO SENIORY
__________________________________________________
P.O.Box 100, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 – Háje
Telefon: 603 205 396, email: soc@jmsoc.cz

„Když už to doma nezvládáte.“

SAZEBNÍK ÚHRAD
platný od 1.3.2021 dle rozhodnutí představenstva JMS a.s.
Cena za pobyt v Domově pro seniory Jižní Město je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
1. Ubytování
Dvou a více lůžkový pokoj 200 Kč/den
Jednolůžkový pokoj 210 Kč/den
2. Strava
170 Kč/celodenní strava
Snídaně a svačina: 38 Kč
Oběd: 70 Kč
Svačina + večeře: 62 Kč
Vratka za objednanou stravu se poskytuje v případě řádného odhlášení; vratka se poskytuje ve
výši ceny potravin.
CENY POTRAVIN:
Snídaně a svačina: 18 Kč
Oběd: 33 Kč
Svačina a večeře: 29 Kč
PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Příspěvek na péči slouží k pokrytí nákladů na zajištění péče. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, náleží příspěvek v plné výši poskytovali.
ZPŮSOB ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU:
Úhrada se provádí zálohově, a to ve výši násobku denní úhrady a koeficientu 30,41 dne v každém
kalendářním měsíci. Toto hradí i v případě, že služba začne být poskytována v průběhu
kalendářního měsíce, což činí u vícelůžkového pokoje: 11.252,- Kč a u jednolůžkového pokoje:
11.556,- Kč

Zúčtování zálohy:
a. V případě vzniku nároku na vratku vzhledem k řádnému odhlášení stravy Poskytovatel
vystaví a doručí (dle násl. článku) vyúčtování do 15. kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, za nějž nárok náleží. Pokud tento den připadá na dny pracovního klidu nebo svátek
bude přeplatek vyplacen následující pracovní den.
b. Záloha za ubytování a stravování v případě úhrady ve výši stanoveného koeficientu vůči
skutečnému počtu dní poskytování sociální služby podle této Smlouvy Poskytovatel
písemně zúčtovává za kalendářní rok do 15. ledna roku následujícího po roce za nějž
zúčtování probíhá. Případě ukončení této Smlouvy v průběhu kalendářního roku i zúčtování
podle předešlé věty provede do 15. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo
k ukončení Smlouvy.

V Praze dne:

……………………………
Podpis uživatele

……………………………
Ing. Jan Schneider
ředitel společnosti
Jihoměstská sociální a.s.

2/2

