Senioři si v domovech připlatí. Komu nestačí
důchod, může pomoci rodina
Domovy důchodců po celé republice od začátku roku řeší nedostatečné peníze na stravu. Nadějí
je pro ně nová vyhláška, která by podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí měla
valorizovat platby, které klienti platí.
V Domově pro seniory Trutnov dostávají klienti jídlo pětkrát denně. Mají snídani, oběd, večeři
a dvě svačiny. Domov si od nich na těchto pět jídel bere 170 korun denně. Víc ani nemůže.
Úhradu navýšíme v plném rozsahu na maximální výši. Je třeba mít na paměti, že v částce jsou
jak náklady na potraviny, tak náklady na přípravu, tedy mzda kuchařů a provoz kuchyně.
Matěj Lejsal ředitel pražského domova Sue Ryder
Tuto maximální úhradu stanovuje vyhláška, která se osm let nezměnila. Zato ceny potravin a
energií se mění. „Již dávno není tato částka dostačující. Nesporně se to projevuje na kvalitě,“
upozorňuje ředitel domova Miloš Soukup.
Nedostatečné peníze na stravu řeší domovy po celé republice. MF DNES před časem popsala,
že některé proto od Nového roku zrušily klientům svačiny nebo se uchýlily k méně pestrému
jídelníčku.
Nadějí je pro ně teď nová vyhláška, kterou připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí.
„Navrhujeme valorizovat platby, které klienti platí. Není to jenom otázka stravného, je to otázka
i dalších služeb. Úhrady nebyly valorizovány od roku 2014. Mezitím se valorizovaly důchody,
příspěvky na péči, takže myslím, že je namístě udělat i valorizaci tohoto,“ přiblížil ministr práce
Marian Jurečka (KDU-ČSL). „Nemůžu přehlížet to, že se ozývají poskytovatelé, kteří říkají, že
za to nejsou schopni lidem kvalitně uvařit, že to buď doplácí ze svého, nebo je to na úkor kvality
jídla,“ dodal Jurečka pro MF DNES.
Podle návrhu by se úhrada měla zvýšit o více než 20 procent, konkrétně ze 170 na 210 korun
za den. Takové navýšení navrhla Asociace poskytovatelů sociálních služeb. „Od roku 2014
důchody kumulativně narostly průměrně o 4 200 korun, takže jsme rádi, že ministerstvo úpravu
navrhlo,“ konstatoval prezident asociace Jiří Horecký.
Dvě stovky za jídlo denně
Pro seniory z domovů to bude pochopitelně znamenat, že ze svého důchodu zaplatí za jídlo
každý měsíc více peněz. Ale klienti s tím počítají, aby se pořádně najedli. Domovy si můžou za
jídlo účtovat i menší částku, 210 korun je strop. Ty, které redakce oslovila, však počítají s tím,
že maximální úhrady využijí. „Úhradu navýšíme v plném rozsahu na maximální výši. Je třeba
mít na paměti, že v částce jsou jak náklady na potraviny, tak náklady na přípravu, tedy mzda
kuchařů a provoz kuchyně,“ popsal ředitel pražského domova Sue Ryder Matěj Lejsal.
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Podle současné vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí domovy pro seniory
mohou svým klientům účtovat nanejvýš 170 korun za stravu a 210 korun za ubytování
za den.
Podle nové vyhlášky, která by měla platit od 1. března, pokud ji schválí vláda, se
maximální denní úhrady za stravu navýší na 210 korun a za ubytování na 250 korun.
To znamená, že senior domovu každý den odvede až 460 korun. To je měsíčně (za 30
dnů) 13 800 korun.
Zákon zároveň stanovuje, že lidem v domovech pro seniory musí měsíčně zůstat
alespoň 15 procent jejich důchodu.
Domovy si proto mohou o maximální úhrady ve výši 210 korun za stravu a 250 korun
za ubytování žádat jen od seniorů, kteří pobírají důchod 16 235 korun a vyšší.
Pokud by například klient pobíral důchod jen ve výši 10 tisíc korun, musí mu 1 500
korun zůstat a domov si od něj za pobyt a za stravu může měsíčně říct nanejvýš o 8500
korun.
Průměrný důchod nyní činí přibližně 16 280 korun. V domovech pro seniory má takový
důchod jen zhruba pětina klientů.
Peníze na dražší a kvalitnější stravu může klientovi doplatit rodina.

Podobně k tomu přistoupí i v Trutnově. „Věřte, že jídlo je jedna z mála radostí, na které se
člověk v pokročilém věku těší, a je to pro něj velmi důležité,“ dodal Soukup z trutnovského
domova.
Na druhou stranu, ne po každém klientovi mohou domovy chtít 210 korun denně. Seniorům ze
zákona musí zůstat 15 procent důchodu. To znamená, že plné zvýšení pocítí jen lidé s důchodem
větším než 16 235 korun, což je přibližně jen pětina klientů domovů. „Rozdíl může ještě doplatit
rodina,“ poznamenal Horecký.
Ministerstvo práce vyhlášku odeslalo do meziresortního připomínkového řízení a předpokládá,
že platit začne od 1. března. Kromě maximálních úhrad za stravu vyhláška navyšuje i maximální
částku za ubytování. Nyní je to 210 korun za den, po 1. březnu by to mělo být 250 korun.
Nepokryje to sice všechny náklady domova za poskytování ubytování, ale domovy to
dorovnávají státními dotacemi.
Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/seniori-ministerstvo-ceny-jidlo-vyhlaskaduchodci.A220119_183337_domaci_wes

