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I. Úhrada za základní činnosti (úkony) 

 

 

úkon/činnost 
výše 

úhrady/úhrada za 

Ubytování  
(součásti ubytování čl. II smlouvy) 

jednolůžkový pokoj 210 Kč/noc 

dvoulůžkový pokoj 200 Kč/noc 

Stravování – poskytnutí stravy 
 

snídaně 40,- Kč/ snídani 

oběd 61,- Kč/oběd 

svačiny 20,- Kč /svačinu 

Večeře (+ u diet případná II. 
večeře) 

44,- Kč /večeři 

celková celodenní strava 165,- Kč  

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 120 Kč/hod. 

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 120 Kč/hod. 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 120 Kč/hod. 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 120 Kč/hod. 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 
prostoru, doprovod po domě i venku (pro osoby s poruchami orientace) 

120 Kč/hod. 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 120 Kč/hod. 

 pomoc při úkonech osobní hygieny  - ranní, večerní či celková koupel, holení, 
péče o dutinu ústní (nebo náhradu) 

120 Kč/hod. 

 pomoc při základní péči o vlasy 120 Kč/hod. 

 pomoc při základní péči o nehty 120 Kč/hod. 

 pomoc při použití WC, výměna pomůcky pro inkontinenci, vymývání a dezinfekce 
močové láhve nebo sáčku, vynesení a čištění přenosného WC 

120 Kč/hod. 

c) pomoc při zajištění stravy - pomoc při přípravě stravy přiměřené době 
poskytování služby 

120 Kč/hod. 

d)  zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 120 Kč/hod. 

 doprovázení do školy, školského zařízení, na zájmové a volnočasové aktivity, na 
orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální 
služby a doprovázení zpět, 

120 Kč/hod. 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při 
dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 

120 Kč/hod. 

e) sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti, jejichž 
poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 
dovedností podporujících sociální začleňování osob 

120 Kč/hod. 

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí: 

120 Kč/hod. 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 120 Kč/hod. 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 120 Kč/hod. 

g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 120 Kč/hod. 

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností, 

120 Kč/hod. 
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Součástí poskytované sociální služby je také základní sociální poradenství, které je poskytováno bez úhrady. 

 

 

 

 

 

 

II. Úhrada za fakultativní činnosti (úkony) 

B. Fakultativní činnosti a úkony 

úkon/činnost 
výše 

úhrady/úhrada za 

Doprava na žádost uživatele osobním vozem 120,-  Kč / hod. 
  

 
III.  

IV. Upřesnění způsobu výpočtu úhrady a další ustanovení ceníku 
 

1. Výše úhrady u činností/úkonu, která je stanovena v hodinově sazbě, se stanovuje na základě skutečně 
spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů; pokud poskytování těchto činností/úkonů, včetně 
času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

 
2. Výše úhrad za „výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti“ je stanovena, avšak není Uživateli účtována.  

 
3. Ubytování se hradí za každý započatý den. 
 
4. Tento Ceník odlehčovací služby nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 9. 2021. Nabytím platnosti a 

účinnosti tohoto Ceníku pozbývá platnosti a účinnosti Ceník předešlý.  
 
5. Uživatel je s tímto ceníkem seznámen při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby.  

 
 
 
 

 
V Praze dne:  
 
 
 
   
…………………………………………………………….. ……………………………………………………. 

Podpis Uživatele 
 

Podpis Poskytovatele 
 

 

Ukázka úhrady podle minul při výši úhrady 120 Kč za hodinu 

Počet minut Cena 

1 min. 2,00 Kč 

5 min. 10,00 Kč 

15 min. 30,00 Kč 


