
Sazebník 
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Účinnost sazebníku od 1. 9. 2022 

Sazebník vychází ze zákona č. 108/2006 Sb. a §12 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. 
 

 

Sazebník poskytovaných služeb 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI  Úhrada 
Orientační doba 

trvání úkonu 
Orientační 

výše úhrady 

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH UKONŮ PÉČE O VLASNÍ OSOBU: 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 

pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu 

ve vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání 

jídla a pití 

135 Kč/h 28 minut 63 Kč 

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU: 

Pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při použití 

WC 
135 Kč/h 8 minut 18 Kč 

VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI:  

Pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování 

motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností, vytvoření podmínek pro zajišťování 

přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění 

135 Kč/h 40 minut 90 Kč 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:  

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 

a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících 

sociální začleňování osob 

135 Kč/h 16 minut 36 Kč 

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI:  

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování 

vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

dovedností podporujících sociální začleňování osob 

135 Kč/h 20 minut 45 Kč 

POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ 

OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ:  

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 

oprávněných zájmů 
135 Kč/h 12 minut 27 Kč 

ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ:  

Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální 

služby; poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob 

a o jiných formách pomoci, například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální 

péče; poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména  

v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných 

zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě; 

poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí 

na péči o osobu 

bezplatně 

 



POSKYTNUTÍ STRAVY Úhrada 

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

dietního stravování. Výše úhrady je včetně režijních nákladů a pitného režimu. 

SVAČINA  20 Kč 

OBĚD 95 Kč 

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI Úhrada 

SVOZ uživatele do zařízení (do 20 km) 5 Kč/km 

ROZVOZ uživatele ze zařízení (do 20 km) 5 Kč/km 

PŘEPRAVA uživatele služebním automobilem 6 Kč/km 

 

 

    Výše úhrady za poskytování základních činností v Denním stacionáři sv. Damiána činí 135 Kč 

za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud 

poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše 

úhrady se poměrně krátí.  

U každé činnosti je v Sazebníku pro ukázku uvedena orientační doba trvání a k ní odpovídající 

výše úhrady (oranžové sloupce).  

 

 

 

Ve Znojmě 03.08.2022 

 

Schválila: Mgr. Soňa Foitová (vedoucí DS) 

Tel: 604 294 184 

E-mail: damian@znojmo.charita.cz 

 

 


