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CENÍK ZÁKLADNÍCH, FAKULTATIVNÍCH, ZPROSTŘEDKOVANÝCH  SLUŽEB 

a 
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ A ÚKONŮ 

při poskytování služby DENNÍ STACIONÁŘ (DS)  
 

(platný od 1. 2. 2023) 
 

Ceník vychází z platného znění Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.  

Tento dokument je předáván uživateli při podpisu Smlouvy o poskytnutí služby DS. 
 

 
 

I. Základní sociální poradenství (zdarma) 

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace 

b) poskytnutí informace o možnostech výběru sociálních služeb podle potřeb osob  
a o jiných formách pomoci (různé druhy sociálních dávek) 

c) poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti 
s poskytováním sociálních služeb 

d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se 
spolupodílejí na péči o osobu 

 

II. Poskytnutí stravy (za úhradu) – zajištění stravy přiměřené době 
poskytování služby, odpovídající věku a zásadám racionální výživy  

Za stravu platí uživatel úhradu ve výši: 

Dopolední svačina  25,- Kč 

Oběd  105,- Kč 

Odpolední svačina  25,- Kč 

 
(Ceny jsou uvedeny včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.) 

Poznámka:  

Odhlašování a přihlašování stravy včetně výpočtu úhrady za (ne)odebranou stravu probíhá 
dle Vnitřního (provozního) řádu DS, Čl. 5 – Stravování v DS a Čl. 8 – Nepřítomnost už. v DS.  

 

Zajištění pitného režimu: 

Poskytnutí tekutin (vyjma kohoutkové vody) není automatickou součástí zajištění stravy. 
Každý uživatel si s sebou do stacionáře přináší vlastní pití v množství, které potřebuje pro 
dobu pobytu ve stacionáři (nealko nápoje; čaj, káva, včetně cukru, mléka dle zvyklostí 
každého uživatele). 

http://www.diakonie-stred.cz/
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III. Poskytnutí péče (za úhradu) 

 

Přehled poskytovaných úkonů péče, která je nasmlouvána individuálně dle potřeb uživatele: 

 pomoc (a podpora) při zvládání úkonů péče o vlastní osobu  

(např. oblékání a svlékání, používání speciálních a kompenzačních pomůcek, 

prostorová orientace a pohyb ve vnitřním prostoru, podávání jídla a pití) 

 pomoc při úkonech osobní hygieny nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (např. pracovně výchovná činnost; nácvik 

a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností) 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

(např. pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování) 

 sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících sociální začleňování 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při 

obstarávání osobních záležitostí 

 

K úhradě úkonů péče slouží uživateli státem přiznaný „příspěvek na péči = PnP“.  
 

 

Výše úhrady za péči je odvozena od typu poskytnutého úkonu: 

 

Typ poskytnutého úkonu Úhrada za 1 hodinu 
 

individuálně poskytovaná péče / aktivita / činnost 
(1 pracovník se po určitou dobu aktivně věnuje pouze 1 uživateli) 

135,- Kč / hod 
 

skupinově poskytovaná péče / aktivita / činnost  
(1 pracovník se po určitou dobu aktivně věnuje současně 2 či více 
uživatelům) 

100,- Kč / hod 
 

dohled na uživatele ze strany pracovníka bez nutnosti 
aktivního přístupu  
(uživatel od pracovníka nevyžaduje aktivní péči, pracovník  
na uživatele dohlíží a zajišťuje jeho bezpečný pobyt v DS) 

70,- Kč / hod 
 

 
Výše měsíční úhrady za péči poskytnutou v Denním stacionáři  

se vypočítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění jednotlivých 

úkonů poskytnutých uživateli v průběhu kalendářního měsíce. 
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IV. Fakultativní služby (poskytovány za úhradu) 

 

Fakultativní činnosti jsou doplňkové služby poskytované uživatelům pravidelně i nepravidelně 
nad rámec základních činností. Poskytovateli z nich plynou vyšší, jinou formou nehrazené 
náklady. Jejich využívání/poskytování je domlouváno vždy na základě individuálních potřeb 
uživatele a možností poskytovatele. Uživatelé mohou, ale nemusí tyto služby využívat  
a hradí si je z vlastních prostředků. 

Přehled stávajících FS: 

 Doprava střediskovým automobilem – 10 Kč / 1 km 

- pravidelný svoz Uživatelů do místa poskytování DS a jejich rozvoz zpět  
(trasa je určena dle aktuálních možností Poskytovatele – např. počet služebních 
vozů, kapacita volných míst, trasa svozu-rozvozu)  

- mimořádná doprava Uživatelů (např. k lékaři, na úřad) 

- výlety v rámci volnočasových aktivit (cena se dělí počtem přepravovaných uživatelů) 

 

Poznámka k úhradě za dopravu:  
doprava za účelem využití terapeutických aktivit (např. cesta za poskytovatelem hipoterapie, cesta do 
solné jeskyně nebo do plaveckého bazénu) není pro uživatele zpoplatněna (nejedná se o výlet) 

 

 

V. Zprostředkované služby (poskytovány za úhradu) 

 

Jedná se o služby, jejichž využití středisko svým uživatelům zprostředkuje a jsou prováděny 
jiným (odborným) pracovníkem, než střediskovým zaměstnancem – např. muzikoterapie, 
canisterapie, hipoterapie. Hrazeny jsou buď v hotovosti ihned po využití služby tomu, kdo ji 
poskytl; nebo v rámci vyúčtování služeb za daný kalendářní měsíc na základě fakturace od 
dodavatele služby. 

Ceny jednotlivých zprostředkovaných služeb stanoví (odborní) pracovníci, kteří 
je poskytují. 

 

 

VI. Další náklady spojené s využíváním služeb v DS nad rámec 
základních a fakultativních služeb: 

 
Každý uživatel je povinen sám ze svých příjmů hradit svoje náklady spojené s útratou při 
nákupu věcí pro vlastní potřebu či náklady na kulturní, sportovní akce a výlety, a to buď 
z vlastního kapesného, nebo prostřednictvím vyúčtování služeb. (Pokud jsou tyto náklady 
hrazeny prostřednictvím poskytovatele, jsou uživateli započteny do vyúčtování za daný 
kalendářní měsíc.) 

 

Poznámka: 

Každý uživatel si přináší do stacionáře vlastní papírové kapesníky v dostatečném množství 
odpovídajícím své spotřebě. Ostatní základní hygienické potřeby (toaletní papír, mýdlo  
a dezinfekce na ruce, papírové či látkové ručníky) jsou zajišťovány poskytovatelem. 


