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ÚHRADOVNÍK CENTRA DENNÍCH SLUŽEB SLAVKOV u BRNA 
účinný od 1.5. 2022 

 
 

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY 

Úkon 
 

Cena v Kč Činnost v rámci úkonu 

Pomoc při osobní hygieně  
nebo poskytnutí podmínek  
pro osobní hygienu 

135,-Kč/hodinu Pomoc při použití WC (výměna inkonti-
nenčních pomůcek, včetně hygieny) 
včetně doprovodu 
Pomoc s hygienou  
(mytí rukou, obličeje) 
Pomoc s úpravou zevnějšku (vlasy, 
nehty) 

Poskytnutí stravy  
nebo pomoc při zajištění stravy 

135,-Kč/hodinu Podpora při přípravě jídla  
(nachystání na talíř, nakrájení,  
ohřátí) 
Pomoc a podpora při podávání jídla 
(např. při dokrmení) 
Zajištění příjmu tekutin 

Výchovné, vzdělávací 
 a aktivizační činnosti 

135,- Kč/hodinu Podpora při oblékání 
Podpora při ukládání osobních věcí 
Pomoc při orientaci v prostoru 
a čase 
aktivizační činnosti  
např. trénink paměti,  
vzpomínkové aktivity,  
výtvarná a pracovní činnost apod. 

Zprostředkování kontaktu  
se společenským prostředím  

135,- Kč/hod Podpora při komunikaci  
s ostatními uživateli,  
dalšími osobami 
Podpora při zprostředkování  
návštěvy pro uživatele 
Návštěva spolupracujících  
organizací 
Pomoc při návštěvách míst, která 
jsou pro vás důležitá (kostel, hřbitov, 
místa v okolí i centru města) 

Sociálně terapeutické činnosti 135,-Kč/hod Rozvoj a udržení sociálních  
a motorických dovedností  
dle vašich zájmů  
(jednoduchá cvičení, procházka, 
péče o rostliny, canisterapie) 

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

135,- Kč/hod Pomoc při vyřízení příspěvku 
na péči 
Doprovod k lékaři, do lékárny,  
na poštu 
Podpora při zprostředkování  
kadeřníka, pedikúry, 
koupání na pečovatelské službě,  
kompenzačních pomůcek, 
objednávky obědů 
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Výše úhrady za základní služby odpovídá skutečnému času nezbytnému k zajištění daného 
úkonu. V případě, že poskytování úkonu, včetně času nezbytného k jeho zajištění netrvá 
celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 
Při konečném zúčtování se započítává každá čtvrt hodina. 
 
Příklad:  
10 min (doprovod a pomoc při použití WC), 20 min (ohřátí jídla včetně dopolední a odpolední  
přípravy nápoje), 30 min. (procházka) = 60 min = 135 Kč 
 
Cena za poskytnuté služby se odvíjí od individuálního plánu uživatele, tj. že záleží na nastavení  
služby dle předchozí domluvy a na aktuálních potřebách a přáních uživatele,  
které úkony během dne využije.  
 
2.FAKULTATIVNÍ SLUŽBY 
 
Doprava uživatele služby 
- svoz/odvoz doprava uživatele do zařízení a zpět domů 
- doprava v rámci „pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních zá-
ležitostí – na poštu, jednorázový nákup, na úřad, k lékaři, do lékárny apod. 
- Doprava v rámci „zprostředkování kontaktu se společenským prostředím“ – výlet, návštěva spolu-
pracujících organizací apod. 
 
Cena:           10,- Kč/km 
Doprovod:  140,- Kč/hod (2,33 Kč/min) 
 
Výše úhrady za fakultativní služby je přímo úměrná skutečně ujeté vzdálenosti v km (podle pláno-
vače trasy na mapách a na www.seznam.cz z adresy Polní 1444, Slavkov u Brna na adresu uživa-
tele služby) a skutečně strávenému času v automobilu. V případě využití dopravy v rámci „zpro-
středkování kontaktu se společenským prostředím“ (výlety, návštěvy) je částka za dopravu rozúčto-
vána mezi uživatele, kteří tuto službu využili.  
 
Příklad:  
Doprava do Centra denních služeb tam a zpět – Slavkov u Brna – Nížkovice – vzdálenost 5,3 km. 
 
Doprava do Centra – svoz - 10,6 km a 10 min  
Doprava na adresu uživatele – odvoz - 10,6 km a 10 min 
 
Úhrada za km: 21,2 km x 10 Kč = 212 Kč 
Úhrada za doprovod: 20 min x 2,33 Kč = 46,60 Kč 
Úhrada za dopravu: 258,60 Kč 
 
Úhradu lze zaplatit v hotovosti do rukou pracovnic v Centru denních služeb nebo převodem  
na účet, č.ú. 115-1394400297/0100 s uvedením variabilního symbolu uživatele. 
 
Vyúčtování služeb probíhá vždy na začátku měsíce, služby se platí za měsíc předchozí. Je pře-
dáno vyúčtování a v případě platby v hotovosti vydán doklad o zaplacení.  
Informujte, prosím, pracovnice CDS o tom, jakým způsobem budete poskytnuté služby hradit.  
 
 
 

http://www.seznam.cz/

