
 

 
  

Charitní odlehčovací služba 
Karafiátova 12; 798 52 Konice; tel.: 736 250 539 

 

 

Stanovení úhrad za úkony odlehčovací služby platný od 1. 1. 2021 

 
Úhrada za úkony odlehčovací služby je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách v posledním platném 

znění. Vyhláška obsahuje výčet základních činností při poskytování odlehčovací služby, rozsah úkonů a 

maximální výši úhrady za jejich poskytování. 

Kód Popis úkonů: Cena: 

OS 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

OS101 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,-Kč/ hod. 

OS102 Pomoc při  oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,-Kč/ hod. 

OS103 Pomoc při přesunu na  lůžko nebo vozík  130,-Kč/ hod. 

OS104 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i    

vnějším prostoru 

130,-Kč/ hod. 

 

OS 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

OS201 Pomoc při úkonech osobní hygieny 130,-Kč/ hod. 

OS202 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,-Kč/ hod. 

OS203 Pomoc při použití WC 130,-Kč/ hod. 

 

OS 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

OS301 Pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby 130,-Kč/ hod 

 

OS 4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

OS401  Doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na 

zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce 

poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení 

zpět 

130,-Kč/ hod. 

OS402 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 

při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 

130,-Kč/ hod. 

 

OS 5. Sociálně terapeutické činnosti 

OS501 Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 

začleňování osob 

130,-Kč/ hod. 

 

OS 6. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 

OS601 Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 130,-Kč/ hod. 

OS602  Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 130,-Kč/ hod. 

 

OS 7. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 

OS701 Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 

dovedností 

130,-Kč/ hod. 

OS702   Podpora při zajištění chodu domácnosti 130,-Kč/ hod. 

   

Tarify pásem času nezbytného k zajištění činností – 120 Kč/hod 

0003/1 Pásmo I. – do 5 minut 10 Kč 

0003/2 Pásmo II. – do 10 minut 20 Kč 

0003/3 Pásmo III. – do 15 minut 30 Kč 

0003/4 Pásmo IV.  - do 25 minut 50 Kč 

 


