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Příloha č. 2 

 

 

Ceník úkonů pobytové odlehčovací služby 
 Platnost: od 1. 1. 2023 

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle vyhl. č. 505/2006 Sb.   

§ 10 písm. a) 

pomoc a podpora při podání jídla a pití 155,- Kč/hod 

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál. pomůcek 155,- Kč/hod 

pomoc při pohybu a prostorové orientaci   155,- Kč/hod 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155,- Kč/hod 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu dle vyhl. č. 505/2006 Sb., 

§ 10 písm. b) 

pomoc při úkonech osobní hygieny   155,- Kč/hod 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty na rukou 155,- Kč/hod 

pomoc při použití WC 155,- Kč/hod 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy dle vyhl. č. 505/2006 Sb.,  

§ 10 písm. c) 

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, 

zásadám racionální stravy a potřebám dietního stravování 

235,- Kč/den 

Poskytnutí ubytování dle vyhl. č. 505/2006 Sb. § 10 písm. d) 

jednolůžkový pokoj se sociálním zařízením (úklid, praní a žehlení prádla) 280,- Kč/den 

dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením (úklid, praní a žehlení prádla) 280,- Kč/den 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím dle vyhl. č. 505/2006 Sb.  

§10 písm. e) 

doprovod dospělých (k lékaři, na úřady, na nákup apod. a zpět) 155,- Kč/hod 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při 

aktivitách podporující sociální začleňování osob 

155,- Kč/hod 

Sociálně terapeutické činnosti dle vyhl. č. 505/2006 Sb. § 10 písm. f) 

sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 

udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících k 

sociálnímu začleňování osob 

155,- Kč/hod 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí dle 

vyhl. č. 505/2006 Sb. § 10 písm. g) 

pomoc při komunikaci vedoucí, k uplatňování práv a oprávněných zájmů 155,- Kč/hod 

pomoc při vyřizování běžných záležitostí 155,- Kč/hod 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti dle vyhl. č. 505/2006 Sb. § 10 písm. h) 

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností 

155,- Kč/hod 
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Ceny uvedené v Kč/hod. jsou účtovány po minutách. 

  

 

 

 

V Kytíně dne 1. 1. 2023 

 

 

 

 

 

  

………………………………………                               ……………………………………… 

Ing. Petr Kordule                                                           podpis uživatele 

               ředitel Domova Kytín 

  

 

Ceník fakultativních činností odlehčovací služby 
Platnost: od 1. 3. 2022 

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI 

 

 

CENA 

 

Cesta vozidlem Domova Kytín na vlastní žádost uživatele 16,00 Kč/km   

Koupání ½ hod. (perličková koupel) 69,00 Kč za úkon 

Donesení stravy na pokoj na vlastní žádost uživatele 12,00 Kč/úkon 

Vaření a donos kávy, čaje na vlastní žádost uživatele 12,00 Kč/úkon 

Kopírování 1strana A4  2,00 Kč 

Obstarání zvířete v době nepřítomnosti uživatele 35,00 Kč/den 
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