
 

                                                
                                                                                                                                                                                          

 
 

 

Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace 
Domov sv. Kateřiny 

se sídlem: Opava, Rolnická 24, PSČ: 747 05 
IČ: 71196943, DIČ: CZ71196943 

Tel: 553 730 060,770 190 491, E-mail: vedouci@scopava.cz,    
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 285862375/0300 

 

 

CENÍK DOMOVA PRO SENIORY SVATÉ KATEŘINY 

Platnost od 1. 1. 2022 

 

I. 

Úhrady za stravu 

 

1. Denní úhrada za normální stravu činí 165 Kč; 

a. Stravovací jednotka (cena stravy) činí 90Kč; 

b. Režijní náklady činí (náklady na přípravu) 75 Kč. 

 

2. Denní úhrada za diabetickou stravu činí 170 Kč; 

a. Stravovací jednotka (cena stravy) činí 106 Kč; 

b. Režijní náklady činí (náklady na přípravu) činí 64 Kč; 

 

3. Denní úhrada za stravu určenou nutričním terapeutem se rozpočítává individuálně. 

 

Celková měsíční úhrada za normální stravu je násobena počtem dnů v měsíci.  

Stravu je možné odhlásit do 10:00 předcházejícího dne.  

Režijní náklady na stravu nejsou součástí vratky klientům.  

Při neodhlášené stravě klient hradí celou částku na den. 

Vratky za neodebranou stravu budou klientovi zúčtovány k poslednímu dni v měsíci, za který 

vratka náleží, nejpozději však do 15. dne následujícího měsíce. 

 

II. 

Úhrady za ubytování 

 

Úhrada za poskytované ubytování se sjednává ve výši 210 Kč za dvoulůžkový pokoj. 

Celková měsíční úhrada za ubytování je násobena počtem dnů v měsíci. 

Vratky za ubytování poskytovatel neposkytuje dle § 91 z. č. 108/2006 Sb., v platném znění. 
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III.  

Úhrada za poskytovanou péči 

 

Výše úhrad za poskytovanou péči odpovídá přiznanému příspěvku na péči, který náleží v plné 

výši poskytovateli ode dne nástupu do zařízení. 

Pokud dojde ke změně výše přiznaného příspěvku na péči, je poskytovateli vyplacena zpětně 

od data podání žádosti o změnu výše příspěvku na péči. 

Pokud pobývá klient mimo domov po dobu delší než jeden měsíc, příspěvek je mu vrácen              

na začátku druhého měsíce, kdy není v zařízení.  

 

IV. 

Úhrady za ostatní služby 

 

Výše úhrad za poskytované služby, které jsou sjednány v domově, smluvně hradí klient                

dle aktuálních ceníků. Ty jsou umístěny na nástěnkách domova pro seniory, tj. manikúra, 

pedikúra, kadeřnice. 

Duchovní služby jsou domovem poskytovány zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


