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VÝŠE ÚHRADY KE DNI 16.1.2023 
 
Úhrada za ubytování   /dvoulůžkový, třílůžkový 
pokoj/ 280,00 / den 

Úhrada za stravu /celodenní strava včetně pitného 
režimu/ 235,00 / den 

 
CENÍK ČINNOSTÍ KE DNI 1.1.2023 
 
Klientům nepobírajícím příspěvek na péči a klientům s přiznaným I. a II. stupněm 
závislosti na pomoci jiné osoby je péče účtována dle skutečně spotřebovaného času: 
 
Jednotková cena výkonu je kalkulována dle časové dotace na daný výkon, přičemž cena za 
poskytování péče činí 2,55 Kč/ minutu (155 Kč/ hodinu) dle § 10 Vyhlášky 505/2006 Sb. při 
poskytnutí péče v objemu do 80 hodin měsíčně. 
 
Jednotková cena výkonu je kalkulována dle časové dotace na daný výkon, přičemž cena za 
poskytování péče činí 2,20 Kč/ minutu (135 Kč/ hodinu) dle § 10 Vyhlášky 505/2006 Sb. při 
poskytnutí péče v objemu nad 80 hodin měsíčně. 
 
Klienti s přiznaným III. stupněm závislosti na pomoci jiné osoby hradí 410 Kč za 
každý započatý den pobytu v zařízení. 
 
Klienti s přiznaným IV. stupněm závislosti na pomoci jiné osoby hradí 610 Kč za 
každý započatý den pobytu v zařízení. 
 

 
Orientační čas jednotlivých výkonů poskytovaných v našem zařízení 
 
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 

  OBLAST – STRAVA Čas [min.] 

  Snídaně – pomoc při konzumaci 10 

  Oběd - pomoc při konzumaci 15 

  Svačina - pomoc při konzumaci 10 

  Večeře - pomoc při konzumaci 15 
  Snídaně – donáška na pokoj 10 

  Oběd– donáška na pokoj 10 

  Svačina– donáška na pokoj 5 

  Večeře – donáška na pokoj 5 

  Podání nápoje 3 

  Příprava teplého nápoje 5 
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OBLAST – OSOBNÍ PÉČE Čas [min.] 

Pomoc při oblékání/svlékání 10 

Úklid nočního stolku 10 

 

OBLAST – MOBILITA Čas [min.] 

Přesun lůžko / vozík 5 

Doprovod po zařízení 8 

Doprovod mimo zařízení – dle skut. času - 

 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
 

OBLAST – HYGIENA  Čas [min.] 

Koupel celková 25 

Hygiena osobní /ranní  10 

Péče o vlasy / vousy / nehty 10 

Promazání 8 

 

OBLAST – INKONTINENCE, POUŽITÍ WC Čas [min.] 

Hygiena při výměně inko pomůcek 10 

Pomoc při použití WC 10 

 

Aktivizační, volnočasové a další osobní podpůrné činnosti 
 

 Čas [min.] 

Trénink motorických, psychických a 
sociálních schopností a dovedností 

30 

Masáž šíje a zad 20 

Perličková koupel nohou 20 

Odpolední vycházka 60 

Doprovod k lékaři – dle skut. času - 

Doprovod na osobní aktivity – dle skut. 
času 

- 

Komunikace s úřady – dle skut. času - 

Administrativa – dle skut. času - 

 
 

 
 
 
 
 
 
1. ledna 2023 
 
 
Mgr. Soňa Čechová, MBA 
Ředitelka organizace 


