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ÚHRADA ZA POSKYTOVÁNÍ CENTRA DENNÍCH SLUŽEB 
 

platné od 1. 3. 2023 
 

Základní činnosti centra denních služeb stanovené Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. 

Úhrada se stanoví jako čas skutečně strávený u uživatele v souvislosti s časem nezbytným 
pro kvalitní zajištění dané činnosti. 

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek 
pro osobní hygienu 

Méně než 80 
hodin/měsíc 

Více než 80 
hodin/měsíc 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 

155,- Kč/1 hodina 135,- Kč/1 hodina Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

Pomoc při použití WC 
 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Zajištění stravy přiměřené době poskytování  
služby, odpovídající věku, zásadám racionální  
výživy a potřebám dietního stravování  
(cena stanovena za 1 porci) 

Oběd 

Racionální  71,- Kč 

Dietní (šetřící) 72,- Kč 

Diabetická 71,- Kč 

Dietní + diabetická 72,- Kč 

Pouze v kombinaci s obědem Snídaně 

Racionální  45,- Kč 

Dietní (šetřící) 47,- Kč 

Diabetická 46,- Kč 

Dietní + diabetická 47,- Kč 

Pouze v kombinaci s obědem Svačina Všechny druhy 24,- Kč 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití - časová dotace 
úkonu zahrnuje přípravu, podání stravy a mytí nádobí 

Méně než 80 
hodin/měsíc 

Více než 80 
hodin/měsíc 

155,- Kč/1 hodina 135,- Kč/1 hodina 
 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Méně než 80 
hodin/měsíc 

Více než 80 
hodin/měsíc 

Nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních 
schopností a dovedností 

155,- Kč/1 hodina 135,- Kč/1 hodina Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do 
běžného společenského prostředí včetně využívání běžně 
dostupných služeb a informačních zdrojů 
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Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Méně než 80 
hodin/měsíc 

Více než 80 
hodin/měsíc 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 

155,- Kč/1 hodina 135,- Kč/1 hodina Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální 
začleňování osob 

 

Sociálně terapeutické činnosti Méně než 80 
hodin/měsíc 

Více než 80 
hodin/měsíc 

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 
nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností 
podporujících sociální začleňování 

155,- Kč/1 hodina 135,- Kč/1 hodina 

 

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

Méně než 80 
hodin/měsíc 

Více než 80 
hodin/měsíc 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 
oprávněných zájmů 155,- Kč/1 hodina 135,- Kč/1 hodina 

 
 

Fakultativní služby 
 

(nevymezené Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  
o sociálních službách, v platném znění) 

 

Dovoz a odvoz uživatele autem centra denních služeb (do vzdálenosti 5 km od 
služby v jednom směru)   10,- Kč/1 km 

 

Dovoz a odvoz uživatele autem centra denních služeb (každý započatý kilometr nad 
5 km od služby v jednom směru.)   7,- Kč/1 km 

 

Kontakty pro zajištění nebo změnu služby: 

Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace 
Centrum denních služeb, Mikulášské nám. 12, Znojmo, Tel: +420 515 224 669 

Vedoucí/sociální pracovnice: Tel: +420 739 389 088, E-mail: dennicentrum.zn@cssznojmo.cz 
 


