
Příloha č. 2 smlouvy o poskytování pečovatelské služby

1) Základní sociální poradenství bezplatné

Pomoc při zvládní běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování.
Dle ceníku dodavatele.

Pomoc při přípravě jídla a pití

Příprava a podání jídla a pití

Dovoz nebo donáška jídla do DPS (v ul. Zákostelní, Za Rybníkem, Strkovská; 

vč. zapůjčení jídlonosiče) 
15 Kč / úkon

Dovoz nebo donáška jídla BAPA 15 kč / úkon
Dovoz nebo donáška jídla (vč. zapůjčení jídlonosiče) 25 Kč / úkon
Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, 

úklidu po malování
Donáška vody

Topení v kamnech včetně přípravy topiva, údržba topných zařízení

Běžné nákupy a pochůzky

Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti
1 úkon 135 Kč

Praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 1 kg / 70 Kč

Žedlení nebo mandlování prádla (bez praní) 1 kg / 50 Kč
Zprostředkování kontaktu se společenským prostřením

Doprovázení dětí nebo dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k 

lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět

1) Dohled nad uživatelem 135 Kč / hod
2) Volnočasové aktivity 30 Kč / akce
3) Zapůjčení GPS tlačítka 50 Kč / měsíc

6)

Sazebník činností a úkonů pečovatelské služby

2)

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

3)

4)

5)

135 Kč/ hod

135 Kč/ hod

135 Kč/ hod

135 Kč/ hod

135 Kč/ hod

FAKULTATIVNÍ (DOPLŇKOVÉ) ČINNOSTI



a)

b)

c)

d) Fakultativní činnosti nelze poskytovat samostatně (bez využívání základních činností).

e)

f)

g)

h)

Účinností sazebníku se ruší všechna jeho předchozí znění. 
Sazebník nabývá účinnosti dne: 1.5.2022.             

Pracovníci služby zaznamenávají posyktuté úkony prostřednictvím čtečky čárových kódů, v domácnosti 

uživatele vedou Výkaz úkonů. 

Vyúčtování poskytnutých úkonů je prováděno po skončení měsíce a uživateli předáno vždy do 10. dne 

měsíce následujcího.

Sazebník je sestaven v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Výše úhrad za fakultativní 

činnosti je stanovena max. do výše slutečně vynaložných nákladů na jejich provedení.

Výše úhrad se stanovuje dle skutečně spoleřebovaného času. Pokud čas spotřebovaný na provedení úkonu 

netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Minimální čas strávený prováděním úkonu je 5 minut.

Doplňující informace

Cena za poskytnutí stravy (oběda) je stanovena dodavatelem. Změny v cenovém ujednání jsou uživateli 

bezodkladně oznámeny.

Nezastihne-li pečovatelka uživatele doma v době, kdy měl domluveno provedení péče, je mu naúčtován 

úkon "Pochůzka" v délce trvání 15 minut. Vyjjímku tvoří akutní hospitalizace uživatele.

Je-li uživatelem pečovatelské služby osoba, která má nárok na posyktování služby zdarma, fakultativní 

činnosti je povinna hradit.


