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Kvůli zdražování a díky novele úhradové vyhlášky z konce loňského roku narostly ceny takřka v 
každém domově důchodců v Česku, a to o stovky korun za měsíc. Liší se většinou podle počtu lůžek 
na pokojích a někteří klienti přestali mít na zaplacení pobytu. Pomáhají jim rodiny a obce, ale někdy 
ani to nestačí. 

Více než pět set korun stojí den pobytu v jednolůžkovém pokoji domova pro seniory v Pelhřimově. 
Ceny tu vyskočily na začátku února zhruba o 13 procent, měsíčně o 1 800 korun. 

„Naše rozpočty budou lépe odpovídat realitě. Pomůže nám to zejména v nákupu surovin a přípravě 
jídel,“ vyzdvihuje tamní ředitelka Petra Bruknerová. 

Jenže i sami ředitelé domovů přiznávají, že někteří klienti služby ze svého důchodu prostě nezaplatí. 

Právě se stravováním měly v posledním roce domovy seniorů největší potíže. „Pokud bychom zůstali 
při starých cenách, hrozilo by, že bychom třeba diabetikům museli zrušit druhé večeře, případně 
omezit pro klienty svačiny. Původní ceny byly neúnosné,“ dokládá ředitel domova v jihomoravských 
Sokolnicích Petr Nováček. I tam na začátku roku zdražili. 

Drahé energie, vyšší platy 

“Ke zvýšení cen přistoupila drtivá většina zařízení na začátku února, část to stihla už od prvního ledna. 
Ty poslední domovy ještě čekají, až jim změnu ceníku schválí zřizovatel, tedy většinou zastupitelé 
města či kraje,“ shrnuje prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký s tím, že u 
původních cen nezůstává nikdo. 

Podle něj totiž sociálním zařízením někde stouply náklady na energie až o 300 procent, u potravin 

skočily ceny o polovinu. „A k 1. září došlo také ke zvýšení platů provozních a technického personálu o 
10 procent,“ doplňuje šéf asociace. 

Pro zvětšení rozklikněte. 

Zdražení cen za bydlení v domovech důchodců umožňuje novela úhradové vyhlášky, která prošla 
Poslaneckou sněmovnou těsně před koncem roku. Ta stanovuje sociálním službám maximální sazby v 
cenících – pro stravování na 235 korun denně, pro ubytování 280 korun za den. Jsou zavedené, aby 
příspěvkové organizace svévolně „nešponovaly“ ceny až příliš vysoko. Mnohým seniorům však jejich 
důchod na pokrytí nákladů nestačí. 

Podle ministerstva se v podstatě na dostupnosti domovů nic nemění. 

„Jde převážně o seniory, jejichž příjmy narostly v roce 2022 celkem třikrát, dohromady v průměru o 
16,2 procenta. Značná část z nich si tak zachová kupní sílu srovnatelnou s rokem 2021,“ tvrdí ministr 
Marian Jurečka (KDU-ČSL). Navíc se do důchodů nově přidalo i výchovné, tedy 500 korun za měsíc za 
vychované dítě. 

Zbytek doplatí děti nebo města 
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Jenže i sami ředitelé domovů přiznávají, že někteří klienti služby ze svého důchodu prostě nezaplatí. 

Podle Petra Nováčka, ředitele domova se 120 místy v Sokolnicích, se to týká asi poloviny klientů. „Ze 
zákona je nutné, aby po uhrazení služeb lidem zůstávalo 15 procent z důchodu na vlastní potřebu, 
třeba na léky. Asi polovině našich klientů důchod vychází i s touto rezervou naprosto v pořádku. 
Bohužel, druhá polovina dostatečný důchod nepobírá. Části z nich pomáhá rodina, jsou ale i tací, kteří 
rodinu nemají nebo na doplatek rodina nemá,“ vysvětluje Nováček. Předsedkyně Rady seniorů Lenka 
Desatová již dříve upozornila, že úhrady za pobyt a stravu se neměnily osm let. Ceny ovšem neustále 
rostly, a v posledním roce už opravdu extrémně rychle. 

Právě z aktuálního navýšení poplatků v domovech měla řada lidí strach a na Radu seniorů se 
obracela. 

„Řešili jsme i případy, kdy nyní spolufinancuje pobyt rodina, ale už si to kvůli vysokým nákladům na 
energie nemůže dovolit a bála se, aby senior nezůstal na ulici,“ uvedla pro iDNES.cz Desatová ze 
seniorské rady. Na ulici ale nezůstane nikdo, to nehrozí. Zařízení nemůže požadovat plnou úhradu v 
momentě, kdy na ni senior po odečtení patnáctiprocentní rezervy nemá. Ceny se pro něj sníží. 

Rozdíl mezi základní cenou a sníženou nemusí hradit ani rodina. 

ANALÝZA: Češi a důchod. Připravujeme se, budeme na to mít? 

„Rodina má možnost doplatit, ale nemusí. Pak je to na zřizovateli, aby výpadek v příjmu pokryl,“ 
dodává Horecký z Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 

V ostravském domově Iris se i proto s cenami přizpůsobili klientům. Nejdražší velký jednolůžkový 
pokoj s celodenní stravou tam vyjde na 450 korun za den, tedy na necelých 14 tisíc korun za měsíc. 

„Sazby jsme zvyšovali, ale s ohledem na klienty. Navíc máme ve zřizovateli oporu, umožnil nám 
nepřenášet celou tíhu na naše obyvatele. Bude se u nás rekonstruovat stravovací služba, takže by 
výrazné zdražení nebylo v době nekomfortu fér,“ míní ředitel Michal Mariánek. 

Zdroj: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/domovy-senioru-zdrazovani-duchodci-

vychovne.A230209_194945_domaci_dyn  
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