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Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování sociální služby Stacionář Magnolia 
 

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍ SLUŽBY STACIONÁŘ MAGNOLIA 

dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a § 12 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách: 

Úhrada za poskytování sociální služby je stanovena na 84,- Kč za hodinu  

dle skutečně spotřebovaného času, nezbytného k poskytnutí úkonů základních činností. 

- minimální doba úkonu 5 minut  

- sazba za úkon 5 minut 7 Kč 
 

Úkony základních činností jsou tyto: 
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 pomoc při úkonech osobní hygieny, 

 pomoc při použití WC 
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

 pracovně výchovná činnost, 

 nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, 

 vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění, 
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 
podporujících sociální začleňování osob, 
sociálně terapeutické činnosti 

 socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

 pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 

 

Úhrada za stravu:   Zajištění pitného režimu 10 Kč/den 

Zajištění svačiny   20 Kč 
Oběd     dle ceníku externího dodavatele 
Společný oběd    rozpočet dle skutečných nákladů 
 

Úhrada za fakultativní služby poskytované nad rámec uvedené vyhlášky: 

Pedikúra    dle ceníku dodavatele + režie 20 Kč/ úkon  
 

Doprava  (rozlišuje se úhrada dopravy do zařízení a zpět/ do 4 km a nad 4 km) 

- dovoz do Stacionáře 15 Kč/ 1 cesta  -   neodhlášený dovoz  40 Kč/ 1 cesta 

- odvoz ze Stacionáře 15 Kč/ 1 cesta  -   dovoz oběda  10 Kč  

- dovoz a odvoz nad 4 km  5 Kč/ 1 km/ 1 cesta 

- doprava po městě (např. k lékaři)  20 Kč/ 1 cesta 

- výlety     rozpočet dle skutečných nákladů 

 
Platnost úhrad je účinná od 1. 3. 2022   
Ve Vsetíně, dne 14. 2. 2022    Bc. Jarmila Hyžáková, ředitelka Charity Vsetín 


