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SAZEBNÍK ÚHRAD  

 

Sazebník je platný od: 1. 4. 2020 

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI MÍRA PODPORY 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
a) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 

b) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

d) pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

 

o LEHKÁ        15,- Kč/hodina 

 

o STŘEDNÍ     25,- Kč/hodina 

 

o TĚŽKÁ         40,- Kč/hodina 

 

o ÚPLNÁ         55,- Kč/hodina 

 

Stanovení úhrady 

Příklad:  

P. Novák dochází do stacionáře dvakrát 

týdně, zhruba na pět hodin denně. Míra 

podpory byla p. Novákovi po sociálním 

šetření určena jako lehká. P. Novák tedy 

platí za poskytnutou službu ve stacionáři za 

den 5 (hodin) krát 15 (míra podpory v Kč), 

úhrada je 75,- Kč. 

P. Novák odebírá stravu za 87,- Kč na den. 

Celkem p. Novák zaplatí za poskytnuté 

služby včetně stravy 162,- Kč za den. 

 

 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
a) pomoc při úkonech osobní hygieny 

b) pomoc při použití WC 

3. Poskytnutí stravy 
a) zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídajícím věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování 

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
a) pracovně výchovná činnost 

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

c) vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 

sociální začleňování osob 

6. Sociálně terapeutické činnosti 
a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a 

dovedností podporujících sociální začleňování osob 

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 
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FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI CENA 

1. Dohled nad požitím léků 7,-  Kč / úkon 

2. Doprava (svoz uživatelů z domácího prostředí do stacionáře a zpět)  

Město – PHM benzín 28,- Kč / jízda 

Mimo město – PHM benzín 51,- Kč / jízda 

3. Fakultativní výlety a akce    3,- Kč / 1 km 

STRAVNÉ CENA 

 

 

DIETA č. 3, č. 4, č. 8, č. 9, a č. 9S 

Přesnídávka  8,- Kč 

Oběd           69,- Kč 

    Svačina         10,- Kč 

Celkem 87,- Kč 

 

V Pardubicích dne 30. 3. 2020,  

Mgr. Štěpánka Hrdinová 


