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Kalkulace cen za základní činnosti poskytované v DS Slunečnice k platnému ceníku  

od 1. června 2017 

 
Stanovení úhrady 

za pobyt v Denním stacionáři Slunečnice dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 

Celková základní platba se skládá z těchto položek 

1. Cena za úkony dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

2. Cena za stravu (Sazebník úhrad) 

3. Cena za fakultativní činnosti (Sazebník úhrad) 

 

Úhrady za základní činnosti poskytované v DS Slunečnice vyplývají z § 12, vyhlášky č. 505/2006 Sb.. 

Jedná se o: 

 

1. Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích zajištují v rozsahu 

těchto úkonů: 

 

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

2. pomoc při přesunu na lůžko a vozík, 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití. 

 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 

2. pomoc při použití WC. 

 

c) Poskytnutí stravy 

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální 

výživy a potřebám dietního stravování. 

 

d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: 

1.  pracovně výchovné činnosti, 

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

3.  vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění. 

 

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začlenění osob. 

 

f) Sociálně terapeutické činnosti:  
Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a 

sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. 

 

g) Pomoc při uplatňováni práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 

 



2. Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí: 

a) 130,- Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, 

za úkony uvedené v odstavci 1 písm. A), b), a d) až g), pokud poskytování těchto 

úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se 

poměrně krátí, 

b) Za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c) 

1. 170,- Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel 

2. 75,- Kč za oběd, 

Včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. 

 

Výpočet hodinové sazby za poskytnutí základních činností v DS Slunečnice se odvíjí od bodového 

hodnocení pro stanovení míry podpory během sociálního šetření a v případě, že zájemce o službu sdělí 

dobrovolně výši PNP, DS Slunečnice k tomu přihlíží. 

Dále se opírá o fakt, že služba je uživateli poskytována v průměrné časové dotaci 6 hodin/den. 

S přihlédnutím k těmto okolnostem bylo nutné při stanovení hodinových sazeb vycházet z předpokladu, že 

uživatel bude službu DS Slunečnice využívat po všechny pracovní dny v měsíci (což je cca 20 dnů). 

Výše PNP je uživateli přiznána ÚP na základě nutnosti poskytovat této osobě podporu a péči 24 hodin 

denně. Uživatelé DS Slunečnice mají možnost využívat službu pouze v pracovních dnech v čase od 6:30 

do 16:30 hodin. Tzn., že z PNP by měl uživatel pokrýt také poskytovanou péči, kterou využívá u jiného 

poskytovatele sociální služby či osoby blízké. 

 

Výše PNP nad 18 let                       

I.       880 Kč     

II.    4 400 Kč      

III.    8 800 Kč     

IV.  13 200 Kč     

 

Hodinová sazba v DS Slunečnice: 

I. 15,- Kč 

II. 25,- Kč 

III. 40,- Kč 

IV. 55,- Kč 

 

Propočet: 

 

I. 15,- Kč x prům. 6 hod./den x 20 dnů/měsíc ………………….   1 800 Kč 

II. 25,- Kč x prům. 6 hod./den x 20 dnů/měsíc ………………….   3 000 Kč 

III. 40,- Kč x prům. 6 hod./den x 20 dnů/měsíc ………………….   4 800 Kč 

IV. 55,- Kč x prům. 6 hod./den x 20 dnů/měsíc ………………….   6 600 Kč 

 

Poznámka: 

K celkové částce za poskytovanou základní činnost v DS Slunečnice je uživateli naúčtována na konci 

kalendářního měsíce cena za skutečně odebranou stravu a poskytnuté fakultativní činnosti. 

 

 

V Pardubicích dne 1. 6. 2017 

Štěpánka Hrdinová, vedoucí zařízení 


