
 

 
  

 

Sazebník Odlehčovací služby 
Základní činnosti stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
 
Strava 

 235 Kč/celodenní strava  
 105 Kč/oběd 
 280 Kč/ubytování 

Vratka za objednanou stravu se poskytuje v případě řádného odhlášení, a to ve výši 
nákladů na suroviny. Způsob řádného odhlášení a výše vratky je stanovena ve 
smlouvě o poskytování sociální služby. 
 
Péče 
Úkon  úhrada/jednotka 

v rozsahu vyšším 
než 80/hodin 
měsíčně 

úhrada/jednotka 
v rozsahu 

nepřevyšujícím 
80/hodin 
měsíčně 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135 Kč/hodina 155 Kč/hodina 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek 

135 Kč/hodina 155 Kč/hodina 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném 
pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 

135 Kč/hodina 155 Kč/hodina 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík: 135 Kč/hodina 155 Kč/hodina 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu:  

 

 pomoc při úkonech osobní hygieny 135 Kč/hodina 155 Kč/hodina 

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty 135 Kč/hodina 155 Kč/hodina 

 pomoc při použití WC 135 Kč/hodina 155 Kč/hodina 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:   
 doprovázení k lékaři, na zájmové a 

volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, 
instituce poskytující veřejné služby a 
doprovázení zpět 

135 Kč/hodina 155 Kč/hodina 

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

135 Kč/hodina 155 Kč/hodina 

Sociálně terapeutické činnosti:   
 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování 

vede k rozvoji nebo udržení osobních a 
135 Kč/hodina 155 Kč/hodina 



 

 
  

 

sociálních schopností a dovedností 
podporujících sociální začleňování osob 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí:  

 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování 
práv a oprávněných zájmů 

135 Kč/hodina 155 Kč/hodina 

 pomoc při vyřizování běžných záležitostí 135 Kč/hodina 155 Kč/hodina 

Vzdělávací a aktivizační činnosti (výchovné):   
 nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních schopností a 
dovedností 

135 Kč/hodina 155 Kč/hodina 

Upřesnění pravidel pro účtování úhrady za poskytování sociální služby  
1. Rozsah poskytované péče Klientovi a předpokládaná úhrada za poskytování sociální 

služby je stanovena na základě informací získaných v procesu jednání se zájemcem o 
sociální službu. Mezi Poskytovatelem a Klientem je smluvně dojednán způsob úhrady za 
poskytovanou péči, a to na základě Výpočtového listu, který je nedílnou součástí 
smlouvy o poskytování sociální služby. 

 
2. V průběhu poskytování sociální služby může nastat situace, kdy se z objektivních důvodů 

mění potřeby Klienta a následně i rozsah nebo četnost poskytovaných úkonů/činností 
Klientovi. Změny v rozsahu poskytovaných úkonů/činností jsou s klientem projednány  
a zaznamenány v jeho dokumentaci. Pokud mají změny dopad na předpokládanou výši 
úhrady za poskytovanou péči, je o tomto Klient informován, případně je uzavřena 
aktualizované příloha smlouvy o poskytování sociální služby - Výpočtový list. 

 
3. Pokud je činnost poskytována vícero Klientům v jeden okamžik (například sociálně 

terapeutické činnosti nebo aktivizační činnosti), výše zaúčtované úhrady jednotlivým 
Klientům se dělí počtem Klientům na jednoho pracovníka, kterým byla činnost 
poskytována (případně se takto dělí čas, pokud je úhrada účtována hodinově). 

 
 

Bez úhrady klientovi je poskytováno:  

 základní sociální poradenství  

 ošetřovatelsko-rehabilitační péče  (hrazena z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění na základě vystaveného poukazu ORP)  

 
 
 

 
 

 



 

 
  

 

 
Ceník fakultativních činností dostupných k 01.01.2023 

Seznam služeb poskytovaných nad rámec základních činností: 

Televize na pokoji 15 Kč/denně 

Mycí pěna 119 Kč/kus 
Tekuté mýdlo 80 Kč/kus 
Šampon 99 Kč/kus 
Ochranný krém 99 Kč/kus 
Zapůjčení ručníku 4 Kč/kus 
Zapůjčení osušky 8 Kč/kus 
Využití fitness bez odborného poradenství 80 Kč/hodina 

Využití fitness/individuální rehabilitační cvičení s odborným 
poradenstvím 

260 Kč/hodina 

Využití fitness/skupinové rehabilitační cvičení 160 Kč/hodina 

Nácvik mobility a pohybu/chůze 260 Kč/hodina 

Léčebná metoda na neurofyziologickém 
podkladě/Vojtova metoda 

720 Kč/hodina 

Relaxační koupel ve SPA koupelně/vodoléčba 400 Kč/hodina 

Masáže dle zdravotního stavu klienta 460 Kč/hodina 

Zapůjčení invalidního vozíku  20 Kč/den 

Zapůjčení chodítka 10 Kč/den 

Poskytnutí inkontinenčních kalhotek  25 Kč/kus 
Poskytnutí inkontinenčních plen 20Kč/kus 

 


