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Ceník pobytové služby – Odlehčovací služba 

 

Úhrada za poskytované sociální služby se s klienty sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními 

zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění prováděcích právních předpisů, následovně: 

ubytování – lůžko 210 Kč/den           stravování – 170 Kč/den 

celkem - 380 Kč/ den 
 

S ohledem na aktuální počet dní v kalendářním měsíci činí úhrada za ubytování a stravu:  

28 dní – úhrada činní 10.640 Kč měsíčně  

29 dní – úhrada činní 11.020 Kč měsíčně 

30 dní – úhrada činní 11.400 Kč měsíčně 

31 dní – úhrada činní 11.780 Kč měsíčně 

 

Cena za ubytování zahrnuje veškeré provozní náklady spojené s pobytem klienta, např. platbu za 

elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, úklid, praní, úprava a žehlení ložního i osobního 

prádla. V případě krátkodobé nepřítomnosti klienta, např. po dobu propustky nebo hospitalizace, se 

poplatek účtuje. 

 

Cena za stravování na den zahrnuje snídani, oběd, svačinu a večeři (u diabetické diety ještě druhou 

večeři). Pitný režim v podobě teplých i studených nápojů. V případě celodenní nepřítomnosti klienta se 

neúčtuje, je-li tato nepřítomnost hlášena minimálně 24 hodin předem. 

 

Úkony péče o vlastní osobu se účtují individuálně dle potřeb klienta a jeho závislosti na péči. Přehled 

úkonů je podrobně rozepsán ve Vnitřním řádu Pobytového zařízení Odlehčovacích služeb Senior centra.  

K úhradě nákladů za poskytnutou péči klientovi slouží přiznaný příspěvek na péči. Ten není 

v případě poskytování Odlehčovací služby nárokován poskytovatelem služby. Příspěvek na péči stejně, 

jako důchod, je stále doručován klientovi domů, či jeho rodině. 

Pokud klient není příjemcem příspěvku na péči, veškeré úkony péče jsou považovány za fakultativní 

činnost, tj. placené sazbou 120 Kč/ za hodinu. Účtován je skutečně spotřebovaný čas při prováděných 

úkonech v přímé péči. 

 

Orientačně uvedené ceny vycházejí z obvyklých požadavků klienta na péči v odpovídajících stupních 

závislosti: 

I. stupeň 190 Kč/den 

II. stupeň 240 Kč/den 

III. stupeň 415 Kč/den 

IV. stupeň 620 Kč/den 

 

V případě celodenní nepřítomnosti klienta se poplatek za pečovatelské služby neúčtuje. 

Odlehčovací služby jsou služby plně hrazeny klientem. 

 

Základní sociální poradenství je podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, klientům poskytováno zdarma. 

 

Zdravotní péče je poskytována registrujícím praktickým lékařem, který se v době pobytu klienta nemění. 

Péče je praktickým lékařem indikována hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 

 

Fakultativní služby jsou uvedeny v samostatném ceníku. 
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