Česká katolická charita
Domov sv. Kříže Kroměříž
Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž

ÚHRADY ZA POBYT A STRAVOVÁNÍ
S platností od 1. 4. 2022
1. STRAVNÉ – odhlašovat je možné pouze celodenní stravu a ne jednotlivá jídla. Vrací se pouze peníze za
potraviny (62 Kč/den) a ne za režii.
Stravné na den
Měsíčně

62 (potraviny) + 70 (režie) = 132 Kč ((12-32-18) + 70)
132 x 30 = 3.960 Kč (diety 4.320 Kč)

Příplatek k dietní stravě 12 Kč (dieta diabetická a bezlepková)
Diabetická
svačina 6 Kč, druhá večeře 6 Kč
Bezlepková
příplatek 2-5-5 Kč (snídaně-oběd-večeře)
2. UBYTOVÁNÍ - při nepřítomnosti se obyvatelům vrací 40% z ceny pokoje.

Standardní pokoj jednolůžkový
Standardní pokoj dvoulůžkový
Standardní pokoj vícelůžkový

250 Kč/den
236 Kč/den
225 Kč/den

7.500 Kč/měsíc
7.080 Kč/měsíc
6.750 Kč/měsíc

Standardní pokoj znamená pokoj bez příslušenství.

Výše úhrady je omezena vyhláškou 505/2006Sb, § 15, odst. 2 a), podle znění změny vyhl. 34/2022
Sb.: maximální částka je 250 Kč/den.
Úhrada za pokoj, který není standardní, se vypočítává jako součin platby za standardní pokoj x
koeficient kvality pokoje.
Koeficient kvality pokoje:
Pokoj s příslušenstvím
Jednolůžkový pokoj menších rozměrů

1,1 (tj. jednolůžkový 250 Kč/den a 7.500 Kč/měsíc,
dvoulůžkový 250 Kč/den a 7.500 Kč/měsíc)
0,9 (tj. 225 Kč/den a 6.750 Kč/měsíc)

Ze zákona musí obyvateli zůstat min. 15% jeho příjmů.
Nízký příjem zájemce o službu není důvodem neposkytnutí služby.
V případě zájmu může rodina či jiná blízká osoba zájemce uzavřít s Domovem dohodu o spoluúčasti
na úhradě nákladů za poskytování služeb Domova.
Dále jsou zavedeny za fakultativní (nepovinné) služby tyto příplatky:
vlastní lednice na pokoji: podle spotřeby konkrétního spotřebiče
doprava autem k lékaři mimo město Kroměříž: podle počtu kilometrů
(viz. Směrnice č.13/2000 a Směrnice 10/2000)
3. OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE – je hrazena z příspěvku na péči
4. ZDRAVOTNÍ PÉČE – je hrazena ze zdravotního pojištění

Česká katolická charita je evidovaná v Rejstříku evidovaných právnických osob MK pod číslem evidence 8/1-00-708/1996
bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, číslo účtu 941011/0100
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DIČ: CZ00445355

