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Sazebník úhrad za denní stacionář 

 
Úhrada je stanovena v souladu s vyhláškou č. 389/2013 Sb., kterou se mění vyhláška  
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách v platném znění.  
                                                                  

Základní činnosti  cena 
Přímá péče  

Pomoc při péči o vlastní osobu  
(oblékání/svlékání, prostorová orientace, přesun na lůžko/vozík) 120 Kč/hod 

Pomoc při podávání jídla a pití  
(krájení, krmení) 120 Kč/hod 

Pomoc při osobní hygieně  
(osobní hygiena, použití WC) 120 Kč/hod 

Intervence  
Sociálně terapeutické činnosti  
(rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností) 120 Kč/hod 

Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí 
(komunikace vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů) 120 Kč/hod 

  
Aktivizace  

Aktivizační činnosti a pomoc při aktivitách  
(např. trénování paměti, cvičení) 50 Kč/hod 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  
(upevnění kontaktu s rodinou a společenským prostředím) 50 Kč/hod 

Strava a ubytování  
Stravné  
(snídaně, přesnídávka, svačina) 60 Kč/den 

Oběd 
(obyčejný nebo diabetická či žlučníková dieta) 66/73 Kč/den 

Fakultativní činnosti DS cena 
Doprava uživatele  
(pouze do nebo z DS) 25 Kč/den 

 
Uživatel hradí vždy za den pobytu v DS stravování (snídani, přesnídávku, svačinu 60 Kč, oběd 
obyčejný 66 Kč nebo dietní 73 Kč) a 3 hodiny aktivit (3x úkony aktivizace 3x50 Kč/hod = 150 
Kč/hod). Uživatel tak platí základní cenu za den pobytu s celodenní stravou v DS 276 Kč 
nebo 283 Kč podle druhu oběda. Pokud uživatel zkrátí svůj pobyt na polovinu dne, sazba se 
úměrně sníží.  
 
Za úkony přímé péče je stanovena maximální výše úhrady za hodinu poskytování služby  
v DS. Výše úhrady pak bude vypočítána podle skutečně spotřebovaného času nezbytného 
k zajištění úkonů. To znamená, že pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného 
k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. K tomuto účelu 
poskytovatel využívá speciální elektronické čtecí zařízení. 
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Poskytovatel nabízí fakultativní činnost dopravu uživatele do a z DS za 25 Kč/den, pokud 
uživatel nemá jinou možnost dopravy. 
 
Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit výši úhrady za jednotlivé úkony v mezích § 12 odst. 2 
vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. O změně výše úhrady za jednotlivé úkony 
služby uzavře poskytovatel s uživatelem dodatek ke smlouvě.  
 
 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 


