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MA TER IÁ L  B EZ  O S OB N ÍCH  ÚDA JŮ  



Název materiálu:      Přehledy úhrad za služby 
 
Počet stran:                  1 
 
Počet příloh:                 8 
 
 
Popis 
 
V příštím roce dojde k dalšímu navýšení platů o 1500 Kč na úvazek, současně bude také zrušena 
první platová tabulka, což bude znamenat další navýšení platů zaměstnanců zařazených do této 
tabulky (provoz a administrativa). Odhaduji navýšení výdajů na platy o cca 3 mil. Kč. Také ceny 
námi odebíraných služeb se stále pomalu zvyšují (elektřina, voda, teplo). Od 1. 1. 2020 dojde k 
zvýšení starobních důchodů o 900,- Kč. Rovněž došlo k navýšení příspěvků na péči u osob ve 
třetím (4 tis.) a čtvrtém (6 tis.) stupni, které nevyužívají pobytové služby. Z těchto důvodů jsem se 
rozhodl upravit stávající přehledy úhrad u služeb domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, 
pečovatelská služba a denní stacionář. V některých případech se již dostaneme na maximální 
možnou hranici výše úhrad, nicméně okolní poskytovatelé na této hranici jsou již dlouho, nebo se 
na ni vlivem zvyšování osobních nákladů již také posunuli. 
 
 
Geneze případu 
 

• Vláda ČR rozhodla o zvýšení starobních důchodů s platností od 1. ledna 2020. 
• Vláda ČR rozhodla o zvýšení tarifních platů s platností od 1. ledna 2020. 

Návrh řešení 
 

• Schválit nové přehledy úhrad dle příloh. 

 
Varianty návrhu usnesení 
 

• Rada města po projednání schvaluje nové přehledy úhrad dle příloh. 

• Rada města po projednání neschvaluje nové přehledy úhrad dle příloh. 
 

Doporučení předkladatele 
 
Ředitel p.o. doporučuje schválit nové přehledy úhrad. 
 
 
 
Stanoviska  
 
Odbor sociální doporučuje schválit nové přehledy úhrad. 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit nové přehledy úhrad. 

 



Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, IČO 43379168 
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 

telefon: 566621533 
www.socsluzbyzdar.cz 

 
 

Přehled úhrad v Domově pro seniory 

– Dům klidného stáří od 1. 6. 2019 

 
Ceny úkonů jsou v souladu s § 15 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.  

v platném znění a § 49 a 73 zákona č. 108/2006 Sb.,  
o sociálních službách v platném znění. 

 
 

Ubytování 
 

Typ ubytování cena/den strava/den cena/den * Měsíční výše 
úhrady 

Jednolůžkový pokoj 190,- Kč 162,- Kč 352,- Kč 10 701,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 165,- Kč 162,- Kč 327,- Kč 9 941,- Kč 

    Dia 

Typ ubytování cena/den strava/den cena/den * Měsíční výše 
úhrady 

Jednolůžkový pokoj 190,- Kč 170,- Kč 360,- Kč 10 944,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 165,- Kč 170,- Kč 335,- Kč 10 184,- Kč 

Měsíční výše úhrady se vypočítává za skutečný počet dní v kalendářním měsíci. 
* Měsíční výše úhrady (ubytování + strava) – přepočteno koeficientem 30,4 

 
 

 
Strava                                                    

 

Druh 
stravy stravovací jednotka/den 

režijní 
náklady/den 

cena 
celkem/den 

 
snídaně oběd svačina 

odpol. večeře II. 
večeře 

  

Normální 28,- Kč 31,-Kč 9,-Kč 24,-Kč - 70,-Kč 162,-Kč 

Diabetická 28,- Kč 31,-Kč 9,-Kč 24,-Kč 7,-Kč 71,-Kč 170,-Kč 

 
 

http://www.socsluzbyzdar.cz/


 
Ve Smlouvě nebo v Dodatku ke smlouvě lze dojednat, že uživatel nebude odebírat 
některý druh stravy. Změnu lze provést od prvního dne následujícího měsíce. 
Za stravu ve Smlouvě nebo Dodatku ke smlouvě nesjednanou se od ceny stravy 
odečítá hodnota potravin této stravy. 
Při podávání stravy PEGem nebo nasogastrickou sondou se úhrada za stravu neúčtuje. 

 

Úkony péče 
 

Úhrada za péči odpovídá přiznanému příspěvku na péči. Pokud byl přiznán v průběhu pobytu v 
Domově, náleží poskytovateli zpětně, a to k datu zahájení poskytování péče. Při úmrtí náleží 
Domovu příspěvek na péči za celý měsíc. 

 

Vratky 
Za pobyt mimo domov se za služby ubytování úhrada nevrací. 
Za stravu ve Smlouvě nebo v Dodatku sjednanou a předem řádně odhlášenou dle 
platných pravidel (Domácí řád) se vrací pouze částka ve výši stravovací jednotky. 
Příspěvek na péči je při čerpání řádné dovolenky vrácen ve výši odpovídající 
jednodenní výši příspěvku x počet dní dovolenky. Za pobyt ve zdravotnickém 
zařízení se příspěvek na péči nevrací. 

 

Přehled úhrad za služby poskytované v Domově se zvláštním režimem byl schválen 
RM č. 14 ze dne 6. 5. 2019 usnesení čj. 218/2019/POSSM. 

 
 

Mgr. Václav Šerák 

         ředitel



Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, IČO 43379168 
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 

telefon: 566621533 
www.socsluzbyzdar.cz 

 
 

 
Přehled úhrad v Domově pro seniory 

– Dům klidného stáří od 1. 1. 2020 

 
 

Ubytování 
 

Typ ubytování cena/den strava/den cena/den * Měsíční výše 
úhrady 

Jednolůžkový pokoj 200,- Kč 162,- Kč 362,- Kč 11 005,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 180,- Kč 162,- Kč 342,- Kč 10 397,- Kč 

    Dia 

Typ ubytování cena/den strava/den cena/den * Měsíční výše 
úhrady 

Jednolůžkový pokoj 200,- Kč 170,- Kč 370,- Kč 11 248,- Kč 

Dvoulůžkový pokoj 180,- Kč 170,- Kč 350,- Kč 10 640,- Kč 

Měsíční výše úhrady se vypočítává za skutečný počet dní v kalendářním měsíci. 
* Měsíční výše úhrady (ubytování + strava) – přepočteno koeficientem 30,4 

 
 

 
Strava                                                    

 

Druh 
stravy stravovací jednotka/den 

režijní 
náklady/den 

cena 
celkem/den 

 
snídaně oběd svačina 

odpol. večeře II. 
večeře 

  

Normální 28,- Kč 31,-Kč 9,-Kč 24,-Kč - 70,-Kč 162,-Kč 

Diabetická 28,- Kč 31,-Kč 9,-Kč 24,-Kč 7,-Kč 71,-Kč 170,-Kč 

 
 
 
 

http://www.socsluzbyzdar.cz/


 
 
Ve Smlouvě nebo v Dodatku ke smlouvě lze dojednat, že uživatel nebude odebírat 
některý druh stravy. Změnu lze provést od prvního dne následujícího měsíce. 
Za stravu ve Smlouvě nebo Dodatku ke smlouvě nesjednanou se od ceny stravy 
odečítá hodnota potravin této stravy. 
Při podávání stravy PEGem nebo nasogastrickou sondou se úhrada za stravu neúčtuje. 

 

Úkony péče 
 

Úhrada za péči odpovídá přiznanému příspěvku na péči. Pokud byl přiznán v průběhu 
pobytu v Domově, náleží poskytovateli zpětně, a to k datu zahájení poskytování péče. 
Při úmrtí náleží Domovu příspěvek na péči za celý měsíc. 

 

Vratky 
Za pobyt mimo domov se za služby ubytování úhrada nevrací. 
Za stravu ve Smlouvě nebo v Dodatku sjednanou a předem řádně odhlášenou dle 
platných pravidel (Domácí řád) se vrací pouze částka ve výši stravovací jednotky. 
Příspěvek na péči je při čerpání řádné dovolenky vrácen ve výši odpovídající 
jednodenní výši příspěvku x počet dní dovolenky. Za pobyt ve zdravotnickém 
zařízení se příspěvek na péči nevrací. 

 

Přehled úhrad za služby poskytované v Domově se zvláštním režimem byl schválen 
RM č. 25 ze dne 4. 11. 2019 usnesení čj. 416/2019/POSSM. 

 
 

Mgr. Václav Šerák 

         ředitel 

 

 

 



 

 
 

Přehled úhrad v Domově se zvláštním režimem 

- Seniorpenzionu od 1. 6. 2019 
 

Ceny úkonů jsou v souladu s § 16 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.  
v platném znění a § 50 a 73 zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách v platném znění. 
 
 
  Ubytování 
 

 
Typ ubytování 

 
cena/den 

 
strava/den cena/den * Měsíční 

výše úhrady 
 

Jednolůžkový pokoj 
 

200,- Kč 
 

161,- Kč 361,- Kč 10 974,- Kč 

 
Dvoulůžkový pokoj 

 
180,- Kč 

 
161,- Kč 341,- Kč 10 366,- Kč 

Třílůžkový pokoj 165,- Kč 161,- Kč 326,- Kč 9 910,- Kč 

  Dia 
 

Typ ubytování 
 

cena/den 
 

strava/den cena/den * Měsíční 
výše úhrady 

 
Jednolůžkový pokoj 

 
200,- Kč 

 
170,- Kč 370,- Kč 11 248,- Kč 

 
Dvoulůžkový pokoj 

 
180,- Kč 

 
170,- Kč 350,- Kč 10 640,- Kč 

Třílůžkový pokoj 165,- Kč 170,- Kč 335,- Kč 10 184,- Kč 

 
 

Měsíční výše úhrady se vypočítává za skutečný počet dní v kalendářním měsíci. 
* Měsíční výše úhrady (ubytování + strava) – přepočteno koeficientem 30,41 



Strava 
 
 

Druh 
stravy 

 
stravovací jednotka/den režijní 

náklady/den 
cena 

celkem/den 

 snídaně + 
svačina 

oběd + 
svačina 

 
večeře II. 

večeře 

  

Normální 29,- Kč 44,-Kč 32,-Kč - 56,-Kč 161,-Kč 

Diabetická 29,- Kč 44,-Kč 32,-Kč 7,-Kč 58,-Kč 170,-Kč 

 
 
Ve Smlouvě nebo v Dodatku ke smlouvě lze dojednat, že uživatel nebude 
odebírat některý druh stravy. Změnu lze provést od prvního dne 
následujícího měsíce. 
Za stravu ve Smlouvě nebo Dodatku ke smlouvě nesjednanou se od ceny 
stravy odečítá hodnota potravin této stravy. 
Při podávání stravy PEGem nebo nasogastrickou sondou se úhrada za stravu 
neúčtuje. 

 

Úkony péče 
 

Úhrada za péči odpovídá přiznanému příspěvku na péči. Pokud byl přiznán v 
průběhu pobytu v Domově, náleží poskytovateli zpětně, a to k datu zahájení 
poskytování péče. Při úmrtí náleží Domovu příspěvek na péči za celý měsíc. 

 

Vratky 
Za pobyt mimo domov se za služby ubytování úhrada nevrací. 
Za stravu ve Smlouvě nebo v Dodatku sjednanou a předem řádně 
odhlášenou dle platných pravidel (Domácí řád) se vrací pouze částka ve 
výši stravovací jednotky. 
Příspěvek na péči je při čerpání řádné dovolenky vrácen ve výši odpovídající 
jednodenní výši příspěvku x počet dní dovolenky. Za pobyt ve 
zdravotnickém zařízení se příspěvek na péči nevrací. 

 

Přehled úhrad za služby poskytované v Domově se zvláštním režimem byl 
schválen RM č. 14 ze dne 6. 5. 2019 usnesení čj. 218/2019/POSSM. 

 
 

Mgr. Václav Šerák 
ředitel 



 

 
 

 
 

Přehled úhrad v Domově se zvláštním režimem 

- Seniorpenzionu od 1. 1. 2020 
 
 
 
  Ubytování 
 

 
Typ ubytování 

 
cena/den 

 
strava/den cena/den * Měsíční 

výše úhrady 
 

Jednolůžkový pokoj 
 

210,- Kč 
 

161,- Kč 371,- Kč 11 282,- Kč 

 
Dvoulůžkový pokoj 

 
190,- Kč 

 
161,- Kč 351,- Kč 10 674,- Kč 

Třílůžkový pokoj 180,- Kč 161,- Kč 341,- Kč 10 370,- Kč 

   

  Dia 
 

Typ ubytování 
 

cena/den 
 

strava/den cena/den * Měsíční 
výše úhrady 

 
Jednolůžkový pokoj 

 
210,- Kč 

 
170,- Kč 380,- Kč 11 556,- Kč 

 
Dvoulůžkový pokoj 

 
190,- Kč 

 
170,- Kč 360,- Kč 10 948,- Kč 

Třílůžkový pokoj 180,- Kč 170,- Kč 350,- Kč 10 644,- Kč 

 
 

Měsíční výše úhrady se vypočítává za skutečný počet dní v kalendářním měsíci. 
* Měsíční výše úhrady (ubytování + strava) – přepočteno koeficientem 30,41 



Strava 
 
 

Druh 
stravy 

 
stravovací jednotka/den režijní 

náklady/den 
cena 

celkem/den 

 snídaně + 
svačina 

oběd + 
svačina 

 
večeře II. 

večeře 

  

Normální 29,- Kč 44,-Kč 32,-Kč - 56,-Kč 161,-Kč 

Diabetická 29,- Kč 44,-Kč 32,-Kč 7,-Kč 58,-Kč 170,-Kč 

 
 
Ve Smlouvě nebo v Dodatku ke smlouvě lze dojednat, že uživatel nebude 
odebírat některý druh stravy. Změnu lze provést od prvního dne následujícího 
měsíce. 
Za stravu ve Smlouvě nebo Dodatku ke smlouvě nesjednanou se od ceny 
stravy odečítá hodnota potravin této stravy. 
Při podávání stravy PEGem nebo nasogastrickou sondou se úhrada za stravu 
neúčtuje. 

 

Úkony péče 
 

Úhrada za péči odpovídá přiznanému příspěvku na péči. Pokud byl přiznán v 
průběhu pobytu v Domově, náleží poskytovateli zpětně, a to k datu zahájení 
poskytování péče. Při úmrtí náleží Domovu příspěvek na péči za celý měsíc. 
 

Vratky 
Za pobyt mimo domov se za služby ubytování úhrada nevrací. 
Za stravu ve Smlouvě nebo v Dodatku sjednanou a předem řádně 
odhlášenou dle platných pravidel (Domácí řád) se vrací pouze částka ve výši 
stravovací jednotky. 
Příspěvek na péči je při čerpání řádné dovolenky vrácen ve výši odpovídající 
jednodenní výši příspěvku x počet dní dovolenky. Za pobyt ve 
zdravotnickém zařízení se příspěvek na péči nevrací. 

 

Přehled úhrad za služby poskytované v Domově se zvláštním režimem byl 
schválen RM č. 25 ze dne 4. 11. 2019 usnesení čj.416/2019/POSSM. 

 
 

Mgr. Václav Šerák 
ředitel 



Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, IČO 43379168 
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 

telefon: 566621533 
www.socsluzbyzdar.cz 

 
 
 

Přehled úhrad za poskytované úkony Pečovatelské 
služby platný od 1. 7. 2018 

 
 

Úhrada služeb stanovených zákonem 108/2006 Sb., § 40 
 
 
 

a)  pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu 
1. Pomoc a podpora při podání jídla a pití 22,- Kč /15 min. 
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 22,- Kč /15 min. 
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 
22,- Kč /15 min. 

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 22,- Kč /15 min. 
 
 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 22,- Kč/15 min. 

Celková koupel v domácnosti 55,- Kč/30 min. 
Celková koupel v SOH (středisko osobní hygieny) 65,- Kč/30 min. 

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 22,- Kč/15 min. 
3. Pomoc při použití WC 22,- Kč/15 min. 

 
 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
1. Zajištění stravy 59,- Kč/oběd 
2. Osobní vyzvednutí oběda 9,- Kč/ úkon 
3. Donáška do bytu DPS 11,- Kč/ úkon 
4. Donáška do bytu v okolí DPS 16,- Kč/ úkon 
5. Rozvoz ve městě Žďár n.S. 22,- Kč/ úkon 
6. Rozvoz mimo město Žďár n.S. 28,- Kč/ úkon 
7. Pomoc při přípravě jídla a pití 13,- Kč/15 min. 
8. Příprava a podání jídla a pití 13,- Kč/15 min. 

 
 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
1. Běžný úklid a údržba domácnosti 28,- Kč /15 min. 
2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 65,- Kč /30 min. 
3. Běžné nákupy a pochůzky 44,- Kč /30 min. 
4. Velký nákup 110,- Kč/ úkon 
5. Praní v domácnosti 3,- Kč/1 kg 
6. Praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy  

http://www.socsluzbyzdar.cz/


- praní prádla v SOH (středisko osobní hygieny) 35,- Kč/ 1 kg 
- žehlení prádla v SOH 35,- Kč/ 1 kg 
- drobné opravy 20,- Kč/ 1 kg 

 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Doprovod např. k lékaři, na úřad apod 30,- Kč /15 min. 
 
 
 

Fakultativní služby 
(nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění) 

 
1. Dovoz a odvoz do SOH, na koupel 30,- Kč/ 1 cesta po Žďáru 

 40,- Kč/ 1 cesta mimo Žďár 
2. Pedikúra 200,- Kč/ úkon 
3. Dohled nad dospělým občanem v domácnosti 10,- Kč/ 10 min. 
4. Jiné, jinde neuvedené úkony  

zalévání květin aj. 30,- Kč/úkon 
úklid sněhu 200,- Kč/ 1 hodina 

5. Využívání nadstandartní služby poskytované nepřetržitě, 
24 hodin denně - používání centrálního klíče a 
signalizačního systému 

 
200,- Kč/ měsíc 

Pokud kterýkoliv z výše uvedených základních úkonů provádí více 
než jedna pečovatelka, cena za provedení úkonu se násobí. 

 

Přehled úhrad za služby poskytované Pečovatelskou službou byl schválen 
RM č. 92 ze dne 25. 6. 2018 usnesení čj. 1617/2018/POSSM. 

 
Mgr. Václav Šerák 

ředitel 



Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, IČO 43379168 
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 

telefon: 566621533 
www.socsluzbyzdar.cz 

 
 
 

Přehled úhrad za poskytované úkony Pečovatelské 
služby platný od 1. 1. 2020 

 
 
 
 

a) pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu 

1. Pomoc a podpora při podání jídla a pití 130,- Kč /hod. 

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,- Kč /hod. 
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve   
    vnitřním prostoru 130,- Kč /hod. 

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,- Kč /hod. 
 
 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč /hod. 

Celková koupel v SOH (středisko osobní hygieny) 130,- Kč /hod. 

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč /hod. 

3. Pomoc při použití WC 130,- Kč /hod. 
 
 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

1. Zajištění stravy Dle platného 
ceníku dodavatele 

 2. Osobní vyzvednutí oběda 10,- Kč/ úkon 

3. Donáška do bytu DPS 15,- Kč/ úkon 

4. Donáška do bytu v okolí DPS 20,- Kč/ úkon 

5. Rozvoz ve městě Žďár n.S. 25,- Kč/ úkon 
6. Rozvoz do místních částí Mělkovice, Radonín, Stržanov, 
Veselíčko 30,- Kč/ úkon 

7. Pomoc při přípravě jídla a pití 130,- Kč /hod. 

8. Příprava a podání jídla a pití 130,- Kč /hod. 
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d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 

1. Běžný úklid a údržba domácnosti 130,- Kč /hod. 

2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti  130,- Kč /hod. 

3. Běžné nákupy a pochůzky 130,- Kč /hod. 

4. Velký nákup 115,- Kč/ úkon 

5. Praní v domácnosti 35,- Kč/1 kg 

6. Praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy v SOH 70,- Kč/ 1 kg 
 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Doprovod např. k lékaři, na úřad apod 130,- Kč /hod. 
 

Fakultativní služby 
(nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění) 

 

1. Dovoz a odvoz do SOH, na koupel po Žďáru 30,- Kč/ 1 cesta  

       z místních částí Mělkovice, Radonín, Stržanov, Veselíčko 40,- Kč/ 1 cesta  

2. Pedikúra 200,- Kč/ úkon 

3. Dohled nad dospělým občanem v domácnosti 10,- Kč/ 10 min. 

4. Jiné, jinde neuvedené úkony  

zalévání květin aj. 30,- Kč/úkon 

úklid sněhu 200,- Kč/ 1 hodina 

5. Využívání nadstandartní služby poskytované nepřetržitě, 24 hodin 
denně - používání centrálního klíče a signalizačního systému 

 
200,- Kč/ měsíc 

Pokud kterýkoliv z výše uvedených základních úkonů provádí více 
než jedna pečovatelka, cena za provedení úkonu se násobí. 

Příklad účtování úkonů pečovatelské služby: úkon trvá 20 minut. 
Počítá se skutečný čas, tedy: 130 Kč / 60 min x 20 min = 43 Kč 

 
Přehled úhrad za služby poskytované Pečovatelskou službou byl schválen 
RM č. 25 ze dne 4. 11. 2019 usnesení čj. 416/2019/POSSM. 

 
Mgr. Václav Šerák 

ředitel 
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Přehled úhrad ve Stacíku platný od 1. 7. 2018 
 
 

Úhrada služeb stanovených zákonem 108/2006 Sb., § 46 
 
 
Úhrady za služby v denním stacionáři se stanovují za tyto základní 
činnosti: 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, 
- poskytnutí stravy, 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 

Výše úhrady v Kč/hod. 
 

Stupeň závislosti I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

osoby do 18 let 17 28 33 44 

osoby nad 18 let 11 22 39 50 
 
Osobám, které nepobírají příspěvek na péči, je úhrada stanovena podle 
věku v I. stupni závislosti. 

 

Při poskytování služby 100 a více hodin v jednom měsíci je výše úhrady 
od 101. hodiny poskytované péče následující: 

Stupeň závislosti I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

osoby do 18 let 11 22 22 33 

osoby nad 18 let 6 17 28 39 
 
Celková měsíční výše úhrady za poskytování základních činností je 
stanovena jako součet počtu hodin strávených ve stacionáři v běžném 
měsíci, krát částka za 1 hodinu péče v závislosti na věku a stupni závislosti. 
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Pokud poskytování úkonů péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 
úkonů. 

Strava 
 

Ranní svačina Oběd Odpolední 
svačina 

celkem 

13,- Kč 60,- Kč 11,- Kč 84,- Kč 

 
 
V denním stacionáři jsou poskytovány tyto fakultativní služby: 

- dovoz uživatele z místa bydliště do stacionáře a zpět (pouze pro 
mimožďárské) 

- dovoz uživatele do školy a zpět 
 
Doprava 

 
do 15 km od města Žďár n/S* 1000,- Kč/měs. 

nad 15 km od města Žďár n/S* 1200,- Kč/měs. 

Doprava do školy a zpět 300,- Kč/měs. 

 
Pokud osoba využije služeb stacionáře v běžném měsíci méně než 10 dní, 
bude hrazena poloviční výše úhrady, tj. při 10 dnech plná úhrada. 
* V případě přepravy jen do nebo ze stacionáře, se hradí poloviční výše 
úhrady. 

 
Přehled úhrad za služby poskytované v denním stacionáři Stacík byl schválen 
RM č. 92 ze dne 25. 6. 2018 usnesení čj. 1617/2018/POSSM. 

 
 
 

Mgr. Václav Šerák 
ředitel 



Sociální služby města Žďár nad Sázavou 
příspěvková organizace, IČO 43379168 
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Přehled úhrad ve Stacíku platný od 1. 1. 2020 
 
 
Úhrady za služby v denním stacionáři se stanovují za tyto základní 
činnosti: 

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu, 
- poskytnutí stravy, 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
- sociálně terapeutické činnosti, 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 
 
Výše úhrady v Kč/hod. 

 

Stupeň závislosti I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

osoby do 18 let 17 28 46 64 

osoby nad 18 let 11 22 57 74 
 
 

Při poskytování služby 100 a více hodin v jednom měsíci je výše úhrady 
od 101. hodiny poskytované péče následující: 

Stupeň závislosti I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň 

osoby do 18 let 11 22 29 48 

osoby nad 18 let 6 17 40 57 
 
Celková měsíční výše úhrady za poskytování základních činností je 
stanovena jako součet počtu hodin strávených ve stacionáři v běžném 
měsíci, krát částka za 1 hodinu péče v závislosti na věku a stupni závislosti. 
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Pokud poskytování úkonů péče netrvá celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 
úkonů. 

Strava 
 

Ranní svačina Oběd Odpolední 
svačina 

celkem 

13,- Kč 60,- Kč 11,- Kč 84,- Kč 

 
 
 
V denním stacionáři jsou poskytovány tyto fakultativní služby: 

- dovoz uživatele z místa bydliště do stacionáře a zpět (pouze pro 
mimožďárské) 

- dovoz uživatele do školy a zpět 
 
Doprava 

 
do 15 km od města Žďár n/S* 1000,- Kč/měs. 

nad 15 km od města Žďár n/S* 1200,- Kč/měs. 

Doprava do školy a zpět 300,- Kč/měs. 

 
Pokud osoba využije služeb stacionáře v běžném měsíci méně než 10 dní, 
bude hrazena poloviční výše úhrady, tj. při 10 dnech plná úhrada. 
 
* V případě přepravy jen do nebo ze stacionáře, se hradí poloviční výše 
úhrady. 

 
Přehled úhrad za služby poskytované v denním stacionáři Stacík byl schválen 
RM č. 25 ze dne 4. 11. 2019 usnesení čj. 416/2019/POSSM. 

 
 
 

Mgr. Václav Šerák 
ředitel 
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