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Úhrada za poskytování sociálních služeb denního stacionáře 
(Příloha č. 1) 

 

Výše úhrad za služby denního stacionáře je v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb.  

 

 

Nepříznivá sociální situace vyžadující: 

lehkou míru 

pomoci a podpory 

střední míru 

pomoci a podpory 

značnou míru 

pomoci a podpory 

úplnou míru 

pomoci a 

podpory 

A 
1 – 3,9 

hodin týdně 
35 Kč/hod 45 Kč/hod 120 Kč/hod 130 Kč/hod 

B 
4 – 10,9 

hodin týdně 
30 Kč/hod 40 Kč/hod 95 Kč/hod 120 Kč/hod 

C 
11 – 17,9 

hodin týdně 
25 Kč/hod 35 Kč/hod 70 Kč/hod 95 Kč/hod 

D 
18 – 42,5 

hodin týdně 
20 Kč/hod 30 Kč/hod 45 Kč/hod 70 Kč/hod 

 

V rámci stanovené míry pomoci a podpory poskytuje denní stacionář tyto základní činnosti: 

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

• poskytnutí stravy 

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

• sociálně terapeutické činnosti 

• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  

 

Denní stacionář poskytuje i fakultativní činnosti, jejichž ceny mohou být stanoveny až do výše 

skutečných nákladů za daný úkon. Mezi tyto činnosti patří: 
 

dohled nad podáním léků 5 Kč/úkon 

doprovod k lékaři, na úřady a k dalším soukromým a veřejným 

subjektům 
30 Kč/úkon 

doprovod ve veřejných prostředcích, autě mimo Nové Město na 

Moravě (dále jen NMNM) 
20 Kč/úkon 

doprovod ve veřejných prostředcích, autě v NMNM 10 Kč/úkon 

dovoz autem k veřejným a soukromým subjektům mimo NMNM   8 Kč/ km + 130 Kč/hod/řidič 

dovoz autem k veřejným a soukromým subjektům v NMNM 10 Kč/úkon 

hromadné využití auta při společných akcích do 20 km 10 Kč/jízda 

hromadné využití auta při společných akcích nad 20 km 
Rozpočítáváno individuálně 

dle typu akce 
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hygiena v mimořádných situacích 100 Kč/úkon 

masáž a koupel v relaxační vaně 130Kč/úkon 

svoz 9timístným autem do a z denního stacionáře mimo NMN  M 

(tzv. velký svoz) 
3 Kč/km 

svoz autem do a z denního stacionáře mimo NMNM 8 Kč/km 

svoz autem do a z denního stacionáře v NMNM 10 Kč/jízda 

 

Strava 
Cena stravy se odvíjí od aktuální cenové kalkulace oběda vydaného školní jídelnou a může 

být proto navýšena. 
 

Měsíční vyúčtování čerpaných služeb 
 

1) Klient je na základě jednání se žadatelem o službu, kde se vymezuje nepříznivá sociální situace 

a na základě počtu hodin, které stráví v denním stacionáři zařazen v některé ze skupin 

uvedených v tabulce úhrad. Míra pomoci a podpory vyjadřuje intenzitu poskytování základních 

úkonů klientovi. V daném měsíci se poté vyúčtovává skutečně spotřebovaný čas klienta 

v denním stacionáři. 

2) Výši úhrady tvoří i fakultativní činnosti uvedené ve smlouvě a cena stravy, kterou poskytovatel 

zprostředkovává. 

3) Všechny úhrady za daný měsíc (tzn. za základní činnosti, fakultativní činnosti a obědy) jsou 

zpracovány v počítačovém programu, který tyto úhrady přenese na účtenky. 

4) Klient dostane výpis Vyúčtování klienta za daný měsíc, na kterém je částka, kterou má uhradit 

a termíny pro uhrazení částky. Klient uhradí částku v kanceláři vedoucí služby a součastně 

podepíše účtenky. Ty se vydávají ve dvou originálech a jsou podepsány oběma stranami 

(popř. zákonného zástupce, opatrovníka). 

5) Poskytovatel je povinen předložit vyúčtování za poskytnuté služby za kalendářní měsíc, 

nejpozději do 10. pracovního dne následujícího měsíce. 

6) Klient je povinen platbu za služby uvedené na účtence uhradit ve dnech uvedených na 

účtenkách. Mimo tyto dny lze úhrady za poskytnuté služby zaplatit mimořádně (v rámci svozu, 

po dlouhodobé nemoci, po hlavní dovolené Centra Zdislava apod.), a to pouze po předchozí 

domluvě s vedoucí služby, a to nejpozději do 15. dne po dni, kdy poskytovatel předložil 

klientovi vyúčtování (více viz. Smlouva o poskyt. soc. služby v denním stacionáři Centrum 

Zdislava). 

7) Úhradu částky přijímá vedoucí služby nebo jí pověřený zástupce.  

8) Úhradu je možné provést i bezhotovostním převodem. 

 

Účinnost tohoto dokumentu nabývá dne 1. 1. 2020.              

                   


