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Ceník za odlehčovací služby platný od 1. 8. 2022 
 

Čas za poskytnutou péči je počítán v minutách.   

 

V souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, se výše úhrady za poskytnuté služby počítá 

dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činností u uživatele. Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění 

činností v rámci jednoho setkání se skládá z času, který pracovník stráví poskytováním činností přímo u uživatele a času 

nezbytného k zajištění činností. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání. Čas nezbytný k zajištění činností 

zahrnuje čas přípravy pracovníka na setkání (např. příprava pomůcek, materiálu, studium dokumentace, čas strávený na cestě 

k uživateli apod.) 

Základní činnosti 

 

název úkonu 

základní sazba 

Po - Pá  

 

sazba 

 víkend, svátek zahájeno dne 

četnost 

ve dni v týdnu 

základní sociální poradenství zdarma  Úkon poskytován dle potřeby. 

čas nezbytný k zajištění činnosti  

(13 min 1 návštěva/setkání = 26,- Kč) 
120,- Kč/hod 

   

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120,-Kč/hod 120,-Kč/hod 
   

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních 

pomůcek 
120,-Kč/hod 120,-Kč/hod 

   

pomoc při prostorové orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním a vnějším prostoru 
120,-Kč/hod 120,-Kč/hod 

   

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120,-Kč/hod 120,-Kč/hod 
   

pomoc při úkonech osobní hygieny 120,-Kč/hod 120,-Kč/hod 
   

pomoc při použití WC 120,-Kč/hod 120,-Kč/hod 
   

pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,-Kč/hod 120,-Kč/hod 
   

pomoc při zajištění chodu domácnosti 120,-Kč/hod 120,-Kč/hod 
   

zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím a socioterapeutická činnost 
120,-Kč/hod 120,-Kč/hod 

   

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a 

při obstarávání osobních záležitostí 
120,-Kč/hod 120,-Kč/hod 

   

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 120,-Kč/hod 120,-Kč/hod 

   

                                       Doplňkové (fakultativní) činnosti 

název úkonu sazba  sazba zahájeno dne 
četnost 

ve dni v týdnu 

osobní přeprava klienta vozidlem CHZ 8,- Kč/km  8,-Kč/km    

přeprava klienta - hodiny 120,-Kč/hod 120,-Kč/hod    

přeprava klienta vozidlem CHZ – čekací doba 150,-Kč/hod 150,-Kč/hod    

Přeprava doprovodné osoby vozidlem CHZ 50,- Kč 50,- Kč    

Pedikúra provedená pedikérkou pro imobilní a 

částečně imobilní klienty 
400,-Kč /úkon  

   



                                                                             

 

 

…………………………………………………. 
                                                                                           podpis uživatele/ opatrovníka 

Vysvětlení obsahu jednotlivých položek ceníku 

základní sociální 
poradenství 

Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, při 
řešení nepříznivé finanční, majetkové, osobní a sociální situace. 

čas nezbytný 
k zajištění činnosti 

Skládá se z času přípravy pracovníka (příprava pomůcek, materiálu, studium dokumentace) a času stráveného na cestě ke 
klientovi. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání.  

pomoc a podpora 
při podávání jídla a 
pití 

Úkon zahrnuje zajištění stravy a pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám 
racionální výživy a potřebám dietního stravování. Zahrnuje např. donesení jídla či nápoje, pomoc při použití speciálních pomůcek 
a nádobí např. nasazení speciálně upravené lžíce s objímkou, pomoc při samotné podání jídla uživateli, přidržení nápoje, 
podávání nápoje brčkem nebo lžičkou, atd. 

pomoc při oblékání 
a svlékání včetně 
speciálních 
pomůcek 

Tento úkon zahrnuje nachystání oblečení, oblékání a svlékání oděvu, ukládání oděvu, přidržení oděvu při oblékání, zapínání a 
rozepínání knoflíků, háčků a zipů, obouvání a zavazování obuvi, volbě vhodného oděvu a obutí, nasazování a upínání protéz, 
kýlních pásů, nasazování ortéz, bandážových podkolenek, pomoc při použití speciálních pomůcek, popř. výměna pleny. 

pomoc při 
prostorové 
orientaci, 
samostatném 
pohybu ve vnitřním 
a vnějším prostoru 

Doprovod klienta po bytě, domě a mimo domácnost. Úkon zahrnuje vedení vozíku, doprovod uživatele, kdy se drží pracovníka; 
doprovod uživateli, kdy pracovník udává směr cesty pokynutím, ukázáním, navádí uživatele hlasem nebo dotykem, pokyny 
směřuje uživatele, otevírá a zavírá dveře, pomoc s manipulací s předměty denní povahy, s využitím speciálních pomůcek 
usnadňujících orientaci: použití a nasazení naslouchadla, brýlí apod. a to jak v domácnosti uživatele, tak ve venkovním prostoru. 

pomoc při přesunu 
na lůžko nebo vozík 

Pomoc klientovi při přesunu na židli (vozík) a zpět, z vozidla a do vozidla, ukládání na lůžko, změna polohy, vstávání či polohování 
na lůžku. 

pomoc při úkonech 
osobní hygieny 

Úkon zahrnuje napuštění vany, přípravu prostředí pro úkon, podporu klienta při vstupu a výstupu do vany/sprchového koutu, 
vypuštění vany, výměna pleny a manipulace s inkontinenčními pomůckami, omytí žínkou celého těla. Úkon obsahuje péči o oči, 
uši a celkový vzhled uživatele. Také zahrnuje pomoc při běžné denní hygieně – pomoc při péči o dutinu ústní a umělou zubní 
náhradu, mytí rukou, obličeje, podání hygienických prostředků, ručníku, pomoc při udržování celkové čistoty, pomoc při koupání 
včetně koupání na lůžku s využitím pomůcek, péče o kůži běžně prodejným čistícím hygienickým prostředkem či běžně 
prodejným krémem, oholení apod. 

pomoc při použití 
WC 

Pomoc při svlékání a oblékání před a po použití toalety, odstranění pleny nebo plenkových kalhot, výměna plenkových kalhotek 
a vložných plen, přidržení klienta při usedání na mísu, otření po vykonané potřebě, pomoc při vstávání, vložení pleny, nebo 
nasazení plenkových kalhotek, oblečení prádla a kalhot. U použití hygienického křesla a podložní mísy vynesení, umytí a 
dezinfekce, speciální péče, např. péče o kůži speciálním čistícím hygienickým prostředkem, výměna kolostomického sáčku, 
vypuštění sběrného sáčku na moč, mytí rukou po použití toalet apod. 

pomoc při základní 
péči o vlasy a nehty 

Úkon obsahuje umytí včetně využití pomůcek pro mytí vlasů na lůžku, vysušení, ostříhání a učesání vlasů, péče o vlasy běžně 
dostupnými přípravky. Součástí úkonu je i oholení. Dále úkon obsahuje ostříhání, zapilování nehtů nástroji klienta, čištění nehtů 
apod. 

pomoc při zajištění 
chodu domácnosti 

Úkon zahrnuje tyto dílčí úkoly – vysávání, zametání, vytírání na mokro, utírání prachu, vysávání čalouněného nábytku, 
vyklepávání předložek, ometení pavučin, úklid prádla do skříně, umytí, utření a úklid nádobí, praní, žehlení, drobné úpravy 
osobního prádla v domácnosti klienta, péče o květiny, péče o lůžko a úklid lednice či mrazáku. Součástí úkonu je i větrání 
místnosti, manipulace se žaluziemi, třídění a odnos odpadu a donáška vody. K těmto činnostem se používá vybavení klienta. 

zprostředkování 
kontaktu se 
společenským 
prostředím a 
socioterapeutická 
činnost 

Tento úkon zahrnuje doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, úřady, 
instituce, jiné navazující sociální služby a zpět,(např.: doprovod chodícího uživatele i uživatele upoutaného na invalidní vozík k 
lékaři, na úřady, na nákupy, na kulturní akce – kino, divadlo, poskytnutí potřebné dopomoci a doprovodu při využití služeb, atd) 
a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální 
začleňování osob, (např.: doprovod klienta na procházku, uskutečnění kontaktu s rodinou, přáteli apod. – doprovod, dopomoc 
při zkontaktování apod.). 

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

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např.: pomoc při osobní, telefonické či písemné komunikaci a jednání na úřadech a 
institucích, pomoc při uplatnění práva volit, práva stěžovat si, pomoc při vyplňování formulářů, vyřizování dokladů, apod). 
Zajištění drobného nákupu. Za drobný nákup je považován nákup základních potravin, který odpovídá jedné běžné nákupní 
tašce, dále vyzvednutí receptu u lékaře, léků v lékárně nebo v prodejně zdravotních potřeb, platby na poště a v bance, vyřizování 
klientových záležitostí na úřadě. 

výchovné, 
vzdělávací a 
aktivizační činnosti 

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností a schopností, např. nácvik úkonů péče o vlastní osobu, o 
domácnost, jednoduchých cvičení, upevňování schopností prostřednictvím společenských her, výtvarných aktivit, pohybových 
aktivit, četby tisku apod.). Také zahrnuje pomoc a podporu při obnovení nebo udržení schopnosti a samostatné péče o 
domácnost). 

 

osobní přeprava Je poskytována jako doplňková činnosti k základním službám odlehčovacích služeb. Je možné ji poskytnout pouze za 
předpokladu, že uživatel služby nemůže využít jiný dopravní prostředek či přepravu nemůže zajistit rodina. 

Přeprava klienta - 
hodiny 

Jde o čas přepravy klienta, kdy pracovník řídí vozidlo. V tu chvíli je řidičem, nikoliv asistentem. 


