
Ceník Denního stacionáře Ledax Vita z.ú. 

 platný od 1. 1. 2018 (vychází z vyhl. č. 505/2006Sb. v platném znění),  

www.ledaxsluzby.cz 
 
 

§  12 odstavec 1 písm. a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o 
vlastní osobu: 

 

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130 Kč/hod. 

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 130 Kč/hod. 

3. pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  130Kč/ hod 

4. pomoc při prostorové orientaci   22Kč /hod 

5. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130 Kč/hod. 

§  12 odstavec 1 písm. b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
podmínek pro osobní hygienu: 

 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 130 Kč/hod. 

2. pomoc při použití WC 130 Kč/hod. 

§  12 odstavec 1 písm. c) Poskytnutí stravy   

1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, 
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 

Snídaně    17,-- 

   Svačina     10,- 

   Oběd         73,-  

   Svačina     10,- 

§  12 odstavec 1 písm. 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, 

Skupinová  

70,-- Kč/hod. 

Individuální  

130,-- Kč/hod 

§  12 odstavec 1 písm.  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. 

130 Kč/hod. 

§  12 odstavec 1 písm. f) sociálně terapeutické činnosti: 
 

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování osob. 

130 Kč/hod. 

§  12 odstavec 1 písm. g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných 
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů. 
130 Kč/hod. 

 
 



 

Poznámka: 

Úhrada za poskytnuté základní činnosti je stanovena podle skutečně spotřebovaného času 

nezbytného k zajištění daného úkonu. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění 

úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (např. úkon osobní  hygieny - 1 hod. 

podpory 130,- Kč, úkon trvá 30 minut, úhrada bude činit 65,- Kč, aktivizační činnosti – 1 hodina 

podpory 70,- Kč, úkon trvá 30 minut, úhrada bude činit 35,- Kč ).  

 

Ostatní fakultativní činnosti  

Fakultativní činnosti 
Měrná 

jednotka 
Úhrada uživatele  

 
Popis 

Kopírování písemnost 

Černobílý tisk 

Barevný tisk 

1 strana 

1 strana 

1 strana 

2,- Kč 

2,- Kč 

13,- Kč 

 

Kopírování, černobílý a barevný 
tisk. 

Zapůjčení zdravotnické pomůcky 
poskytovatele uživateli  

 

1 den 

 

Chodítko 4,- Kč 

Invalidní vozík 12,- Kč 

 

 

Zapůjčení pomůcky uživateli 
 v rámci poskytování služby. 

Telefonování 1 minuta  3,--  
Použití služebního telefonu 
pracovníka DS  

 

Schválila Ing. Irena Lavická, ředitelka společnosti Ledax Vita z.ú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

pomoc při oblékání a svlékání včetně použití speciálních pomůcek  - 130,-- Kč /1 hodinu 

Tento úkon představuje pomoc uživateli při oblékání a svlékání, obouváním a zouváním, včetně 

speciálních pomůcek.  Odhad spotřebovaného času je stanoven v rámci jednání se zájemcem 

o službu/ zákonným zástupcem.  Je  uveden v IP uživatele a upřesňován v průběhu pobytu uživatele 

v denním stacionáři. Realizovaná pomoc je evidována v listu evidence úkonů.  

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík - 130,-- Kč /1 hodinu 

Tento úkon představuje pomoc uživateli se sníženou úrovní mobility. Je realizován dle potřeb 

uživatele, které jsou definovány v IP, současně je stanoven odhad spotřebovaného času a to dle  

naplánovaných aktivit - denního harmonogramu uživatele. Realizovaná podpora je evidována v listu 

evidence úkonů  

pomoc při samostatném pohybu ve vnitřním prostoru - 130,-- Kč /1 hodinu 

Tento úkon představuje pomoc uživatelovi se sníženou úrovní mobility při pohybu "po zařízení", je 

realizován dle jeho potřeb, které jsou definovány v IP. Současně je stanoven odhad spotřebovaného 

času a to podle  naplánovaných aktivit - denního harmonogramu uživatele.  Realizovaná podpora je 

evidována v listu evidence úkonů  

pomoc při prostorové orientaci 11,- Kč/1 hod.  

Úkon, který představuje pozornost pracovníků Stacionáře věnovanou uživatelům mimo realizaci 

plánovaných činností.  Je účtován paušální částkou  (130,-- Kč / 6 uživatelů= kapacita DS, což je 22 

Kč na hodinu).  

 
pomoc a podpora při podávání jídla a pití - 130,-- Kč /1 hodinu 

Úkon představuje pomoc při konzumaci jídla a pití (naservírování stravy, příprava stravy, podávání 

stravy do úst, pitný režim).  Odhad spotřebovaného času je stanoven v rámci jednání s uživatelem 

/zákonným zástupcem  a  je uveden v IP. Realizovaná podpora je evidována v listu evidence úkonů 

 

 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  - 130,-- Kč/hodinu 

 

pomoc při úkonech osobní hygieny 

Jedná se o hygienu v průběhu dne (mytí rukou, základní péče o vlasy a nehty) Celkovou koupel 

garantujeme pouze při potřebě provedení hygieny u inkontinentních uživatelů. Odhad spotřebovaného 

času je stanoven v rámci jednání s uživatelem /zákonným zástupcem  a je uveden je v IP uživatele. 

Upřesňován je v průběhu pobytu uživatele v denním stacionáři. Realizovaná pomoc je evidován v listu 

evidence úkonů: 

pomoc při použití WC 

Tento úkon představuje pomoc s použitím WC, případně s výměnou inkontinenčních pomůcek. Odhad 

spotřebovaného času je stanoven v rámci jednání se zájemcem /zákonným zástupcem a je uveden 

v IP. Skutečná realizovaná podpora je evidována v listu evidence úkonů  



 

Poskytnutí stravy  

Jedná se o zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám 

racionální výživy a potřebám dietního stravování. Včetně provozních nákladů. 

 

Sociálně terapeutické činnosti, vzdělávací, aktivizační, pracovní činnosti ( skupinově 70,- 

Kč/hodinu, individuálně 130 Kč/hodinu. 

Jedná se o pomoc a podporu poskytovanou uživateli při realizaci jeho denního harmonogramu - náplň 

a využití času během dne, a to individuálně nebo skupinově. Individuální - např. individuální 

procházka, individuální čtení, nácvik chůze apod. Skupinová - společné čtení, společné trénování 

paměti apod. Odhad spotřebovaného času je stanoven v IP v rámci jednání se zájemcem/zákonným 

zástupcem. Skutečně realizovaný čas je evidován v listu evidence úkonů.  

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - 130,-- Kč/ hodinu 

Jedná se o pomoc při upevnění nebo obnovení kontaktu s rodinou, o  pomoc a podporu při dalších 

aktivitách podporujících sociální začleňování osob, (např. doprovod k lékaři, návštěva kulturních 

zařízení, pomoc s vyřizováním dávek sociálního zabezpečení apod.)  a pomoc při komunikaci vedoucí 

k uplatňování práv a oprávněných zájmů. Spotřebovaný čas pracovníka je evidován dle realizované 

podpory v listu evidence úkonů. 

 
 

 
 
 
 


