
PŘÍLOHA Č. 1  

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

 

CENÍK 
                                      

Stanovení úhrad za poskytování sociálních služeb dle vyhlášky č. 505/2006 

Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách 
 

 

 

Druh poskytované 

sociální služby: 

 

 

Výše úhrady dle stupně závislosti podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách: 

 

uživatel 

služby s I. 

stupněm 

závislosti 

(lehká 

závislost) 

uživatel 

služby s II. 

stupněm 

závislosti 

(středně 

těžká 

závislost) 

uživatel 

služby 

s III. 

stupněm 

závislosti  

(těžká 

závislost) 

uživatel 

služby 

s IV. 

stupněm 

závislosti 

(úplná 

závislost) 

uživatel 

služby bez 

určeného 

stupně 

závislosti 

 

a) pomoc při zvládání 

běžných úkonů péče o 

vlastní osobu: 

1. pomoc při oblékání a 

svlékání včetně 

speciálních pomůcek, 

2. pomoc při přesunu na 

lůžko nebo vozík, 

3. pomoc při prostorové 

orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním 

prostoru, 

4. pomoc a podpora při 

podávání jídla a pití, 

 

15,- 

Kč/hod 

20,- 

Kč/hod 

30,- 

Kč/hod 

40,- 

Kč/hod 

  

 

 

 

 

Platba se 

bude 

odvíjet od 

nutné 

pomoci 

stanovené 

lékařem 

OKP 

0 - 40 

Kč/hod. 

 

b) pomoc při osobní 

hygieně nebo poskytnutí 

podmínek pro osobní 

hygienu: 

1. pomoc při úkonech 

osobní hygieny, 

2. pomoc při použití WC 

 

15,- 

Kč/hod 

20,- 

Kč/hod 

30,- 

Kč/hod 

40,- 

Kč/hod 

 

 

Platba se 

bude 

odvíjet od 

nutné 

pomoci 

stanovené 

lékařem 

OKP 

0 - 40 

Kč/hod. 

 

 
 



Ceny uvedené v tomto Ceníku jsou platné ode dne 1.9.2016. 

     Národní ústav duševního zdraví 

Druh poskytované 

sociální služby: 

 

Výše úhrady bez ohledu na stupeň závislosti podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách: 

 

d) výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti: 

1. pracovně výchovná 

činnost, 

2. nácvik a upevňování 

motorických, 

psychických a sociálních 

schopností a dovedností, 

3. vytvoření podmínek 

pro zajišťování 

přiměřeného vzdělávání 

nebo pracovního 

uplatnění 

130,- Kč/hod 

e) zprostředkování 

kontaktu se 

společenským 

prostředím: 

pomoc při obnovení 

nebo upevnění kontaktu 

s rodinou a pomoc a 

podpora při dalších 

aktivitách podporujících 

sociální začleňování 

osob 

30,- Kč/hod 

f) sociálně terapeutické 

činnosti: 

socioterapeutické 

činnosti, jejichž 

poskytování vede k 

rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních 

schopností a dovedností 

podporujících sociální 

začleňování osob 

65,- Kč/hod 

g) pomoc při 

uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních 

záležitostí: 

pomoc při komunikaci 

vedoucí k uplatňování 

práv a oprávněných 

zájmů. 

 

 

0,- Kč/hod 


