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Ceník služeb Denního stacionáře platný od 1. 11. 2019 

Základní služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb. § 46   

Úkon Cena / čas (úkon) 

Úhrada za pobyt v základním čase 7.30 - 14.30 hod   

I. skupina - lehká závislost 100 Kč / den 

II. skupina - střední závislost 125 Kč / den 

Úhrada za pobyt mimo základní čas: 6.30 – 7.30, 14.30 - 17.00 hod   

I. skupina - lehká závislost 20 Kč / započatá hod. 

II. skupina - střední závislost 25 Kč / započatá hod. 

Klienti s trvalým pobytem mimo město Sezimovo Ústí    

I. skupina - lehká závislost 170 Kč / den 

II. skupina - střední závislost 220 Kč / den 

Úhrada za stravu   

snídaně 15 Kč / 1 porce 

oběd – školní jídelna Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111 58 Kč / 1 porce 

oběd – školní jídelna Základní škola Sezimovo Ústí, Školní nám. 628 60 Kč / 1 porce 

oběd – školní jídelna Základní škola Sezimovo Ústí, 9. května 489 52 Kč / 1 porce 

oběd -  provozovna STRAVBYT s. r. o.  75 Kč / 1 porce 

svačina dopolední 10 Kč / 1 porce 

svačina odpolední 10 Kč / 1 porce 

Úkony péče  

asistence při bandáži a mazání dolních končetin 20 Kč / 15 minut 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 15 Kč /10 minut 

výměna plen a manipulace s inkontinenčními pomůckami 30 Kč / 15 minut 

omytí klienta v případě potřísnění stolicí, močí, krví, zvratky 30 Kč / 30 minut 

  
 

Fakultativní úkony poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb. §35, §77 

dovoz do Denního stacionáře ze Sezimova Ústí 20 Kč /1 cesta 

dovoz do Denního stacionáře z Plané nad Lužnicí (do 5 km od DS) 30 Kč /1 cesta 

dovoz do Denního stacionáře ze Sídliště nad Lužnicí  30 Kč /1 cesta 

dohled nad užíváním léků 20 Kč / 10 minut 

zasílání vyúčtování jinému plátci, než je uživatel 20 Kč / měsíc 

 
Úkony uvedené v minutách jsou účtovány za každou započatou časovou jednotku. 

 


