
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Pomoc a podpora při podávání jídla, při oblékání a svlékání, při prostorové
orientaci, při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo zajištění podmínek pro osobní hygienu:
Pomoc při hygieně, při péči o vlasy a nehty, při použití WC 155,-- Kč/  hod.  *

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

Zajištění oběda dle ceny dodavatele

Dovoz nebo donáška oběda  50,-- Kč / úkon

Dovoz oběda o So, Ne a svátcích  50,-- Kč / úkon

Spádové obce s vlast. obecním úřadem  50,-- Kč / úkon

Příprava a podání jídla a pití (ohřev, podání, úprava jídla na talíři apod., 

příprava snídaně, svačiny, večeře)
Pomoc při přípravě jídla a pití (pomoc s přípravou, dohled při přípravě) 155,-- Kč / hod.  *

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:

Běžné nákupy 155,-- Kč/  hod.  *

Velké nákupy (týdenní nákup, nákup ošacení, vybavení domácnosti) 160,-- Kč / úkon

Pochůzky (vyzvednutí léků, pošta, úřady apod.) 155,-- Kč / hod.  *

Běžný úklid  (včetně mytí společných prostor domu) 155,-- Kč / hod.  *

Velký úklid 155,-- Kč / hod.  *

Donáška uhlí a dřeva, topení v kamnech                               155,-- Kč / hod.  *

Donáška vody 155,-- Kč / hod.  *

Praní, žehlení a drobné opravy prádla (vč. ložního) včetně pracího prášku   90,--Kč / kg
Žehlení prádla (bez praní)   50,-- Kč / kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Doprovázení k lékaři, na úřady, instituce poskytující veřejné služby                             155,--Kč / hod.  *

Monitoring při užití léků 155,-- Kč / hod.    **

Objednání léků, sanity, služeb   10,-- Kč / úkon

Monitoring - denní kontrola 155,-- Kč / hod.    **

Zajištění dopravy služebním vozidlem v rámci N. M. n. M.

Jízda vozidlem Citroen Berlingo dle kalkulace

Jízda vozidlem Renault Kangoo dle kalkulace

Jízda vozidlem Chevrolet SPARK dle kalkulace

Jízda vozidlem Dacia Dokker dle kalkulace

Mzda řidiče, který zajistí dopravu dle kalkulace

Zapůjčení vysavače   20,-- Kč

Zapůjčení jídlonosiče     1,--Kč / za oběd

Použití vanové sedačky     1,--Kč/úkon

Použití umyvadla na vlasy     4,-- Kč/úkon
Kopírování     1,--Kč / stránka A4

Půjčování kompenzačních pomůcek:

Polohovací postel (včetně postranic) 100,- Kč / měsíc

Hrazda + hrazdička   30,- Kč / měsíc

Antidekubitní nafukovací matrace + zdroj 200,- Kč / měsíc

CENÍK SLUŽEB TERÉNNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY k 1. 1. 2023
vydaný jako Interní směrnice v souladu s § 6 vyhl. č. 440/2022 Sb. v platném znění

Základní poskytované úkony

155,- Kč / hod. *

155,-- Kč / hod.  *

Fakultativní úkony



Chodítko na kolečkách  60,- Kč / měsíc

Invalidní vozík  50,- Kč/ víkend

Invalidní vozík 150,- Kč / měsíc

Nástavec na WC   30,- Kč / měsíc

Toaletní/koupací křeslo 100,- Kč / měsíc

Pojízdný stolek  60,- Kč / měsíc

Chodící rám  60,- Kč / měsíc

Schodolez 200,--Kč / měsíc

Aktualizace dne: 1. 1. 2023

Schválila a vydala: Mgr. Jana Balcarová 

Účinnost od: 1. 1. 2023

které byly zařazeny v táboře prací (viz. §75 odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb.), pozůstalým manželům (manželkám)  
po osobách uvedených výše starších 70 let.

* Pokud poskytování takto označených úkonů včetně času nezbytného na jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše 

úhrady se přímo úměrně krátí.

** Pokud poskytování takto označených úkonů včetně času nezbytného na jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše 

úhrady se přímo úměrně krátí.  

a to do 4 let věku těchto dětí, účastníkům odboje, osobám, které jsou účastny rehabilitace, osobám, 

* Pokud se služba osobě poskytuje v rozsahu vyšším než 80 hodin, je cena za úkon stanovena ve výši 135 Kč za 

hodinu.

Částka za dopravu odpovídá  součtu těchto položek. Zajištění dopravy služebním vozidlem nenahrazuje běžně 

dostupnou veřejnou dopravu.

Bezúplatně se poskytuje pečovatelská služba rodinám , ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, 







 


