
 

 

 
Povinná p říloha č. 3: 

 
Ceník plateb za ODLEH ČOVACÍ SLUŽBY 

(Platný ceník od 01.08.2010 do 31.12.2011) 
 

Služby jsou poskytovány za finanční úhradu dle Z.č.108/2006 Sb., která je prováděna na základě 
platných cen, konkrétně č.505/2006 sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 

službách, ČÁST DRUHÁ , § 10 Odlehčovací služby, odst.2. 
 

 
Dospělí, děti se stupn ěm závislosti, či bez stupn ě závislosti mají jednotnou cenu. 
 
• Odlehčovací služby ve všedních dnech po hodinách (od 07.00 – 19.00 h.): 65,- Kč /h 

• Odlehčovací služby o víkendech, svátcích, nočních po hodinách (od 19.00 – 07.00 h): 75,- Kč / h 

• Odlehčovací služby nepřetržit ě 12 h (noc 19.00 h – 07.00 h, den 07.00 – 19.00 h): 500,- Kč /12 h 

• Odlehčovací služby nad rámec dohodnutých hodin:  100,- Kč /1 h (při mimořádné události) 
 
Odlehčovací služby – nep řetržitá pé če 24 h max. na 15 dní po sob ě jdoucích: dle domluvy 
 
Odlehčovací služby v krizových situacích  nad rámec hodin uvedených ve smlouv ě. Při neohlášení  
změn, a to z důvodů rozpisů služeb jednotlivých pracovníků EHH v terénu (např.: opožděný návrat 
z dovolené pečujícího, popřípadě od rodiny, z lázní, z nemocnice atd.) Pečující osoba klienta, ani rodinní 
příslušníci klienta nekontaktovali včas vedoucího sociálního pracovníka této služby, že návrat pečující 
osoby je pozměněn (minimálně 3 dny předem). Organizace na základě těchto skutečností musí 
přepracovat část rozpisů služeb u jiných klientů, popřípadě musí odvolat z dovolené pracovníky, aby 
zajistila z kapacitních důvodů péči o nenahlášeného klienta § 44: 95,- Kč /hod. 

 

Finanční darem v ODLEH ČOVACÍ SLUŽBĚ lze hradit spoluú čast klienta v EHH . Organizace musí 
mít písemně darovací smlouvu s dárcem s výší finančního daru na konkrétního klienta „Odlehčovací 
služby“. Dárce si buď zajistí sama pečující osoba, či vyjímečně organizace EHH na konkrétního klienta 
dle požadavku a sociální potřebnosti klienta. Organizace EHH je povinna 1x za rok vyúčtovat pečující 
osobě i klientovi výši vyčerpaného daru formou faktury. 

 

Uživatel se nepodílí na spoluú časti platby ½ h strávené na cest ě pracovníka v sociálních službách 
tam  a ½ h strávené na cest ě zpět, kterou stráví za klientem. Tyto náklady doposud hradí EHH. 

 
Tento ceník byl schválen Radou EHH 30.07.2010. 

 
                                                                                                 
 
                                                                                              …………………………………….. 
                                                                                                  podpis a razítko ředitele EHH 


