
DENNÍ STACIONÁŘ 
Popis základních činností Platná úhrada 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek 
9,- Kč/5 minut 

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  9,- Kč/5 minut 

3. pomoc při prostorové orientaci, 

samostatném  

  pohybu ve vnitřním prostoru 

9,- Kč/5 minut 

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 9,- Kč/5 minut 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní  

   hygienu 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 9,- Kč/5 minut 

2. pomoc při použití WC 9,- Kč/5 minut 

c) poskytnutí stravy 

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a 

odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování 

   
 

 
 

  Oběd 59,- Kč 

 
 

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

1. pracovně výchovná činnost 9,- Kč/5 minut 

2. nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních schopností a  

    dovedností 

9,- Kč/5 minut 

3. vytvoření podmínek pro zajišťování 

přiměřeného vzdělávání nebo pracovního 

uplatnění 

9,- Kč/5 minut 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu 

s rodinou a pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování  

  osob 

9,- Kč/5 minut 

f) sociálně terapeutické činnosti 

1. socioterapeutické činnosti, jejichž 

poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností 

podporujících sociální začleňování osob 

9,- Kč/5 minut 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování  

  práv a oprávněných zájmů 
9,- Kč/5 minut 

Minimální účtovaná doba za jeden úkon (vyjma činnosti písmene c) 

činí 5 minut a dále se počítá každých započatých 5 minut.  

Například: Trvá-li poskytování úkonu 12 minut, účtuje se 15 

minut a cena bude 3 x 9,- Kč, to je 27,- Kč. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI K DENNÍMU STACIONÁŘI 

Popis fakultativních činností Platná úhrada 

Pedikúra 70,- Kč / jedna 

končetina 

Doprava osoby a jejich věcí vozem organizace 

z jednoho místa na druhé mimo město 
9,- Kč/km 

Doprava osoby a jejich věcí vozem organizace 

z jednoho místa na druhé ve městě  

a v městských částech 

20,- Kč/ 1 cesta 

 

Telefonní hovory do veřejných sítí (mimo 

zahraničí) 
2,- Kč/minuta  

Digitální černobílý tisk  1,- Kč/strana A4 

Půjčování kompenzačních pomůcek mimo denní 

stacionář 

 

Polohovací lůžko 500,- Kč/měsíc 

Hrazda k lůžku 150,- Kč/měsíc 

Invalidní vozík mechanický 400,- Kč/měsíc 

Křeslo klozetové – nepojízdné 150,- Kč/měsíc 

Křeslo klozetové – pojízdné 400,- Kč/měsíc 

Chodítko pojízdné  350,- Kč/měsíc 

Chodítko 250,- Kč/měsíc 

Francouzské hole 25,- Kč/měsíc 

Rehabilitace – bez indikace lékaře  

Masáž – částečná 20 minut 100,- Kč 

 

 

Masážní křeslo – 20 minut 50,- Kč 

Individuální relaxační cvičení – 20 minut 70,- Kč 

Vířivka – dolní končetiny 15 minut 50,- Kč 

 
 

  Úhrada zapůjčené kompenzační pomůcky se poměrně krátí dobou zapůjčení pomůcky 

(např. polohovací lůžko cena 500,- Kč/měsíc, za 15 dní to je 250,- Kč). 
 


