
Příloha č. 3

A. Základní činnosti poskytované dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. § 6, odst. 1. a 2. od 1. 7. 2021

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: úhrada

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130 Kč / hod

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130 Kč / hod

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130 Kč / hod

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč / hod

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč / hod

koupel v SOH * 130 Kč / úkon

koupel v domácnosti klienta 130 Kč / hod

pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130 Kč / hod

pomoc při použití WC 130 Kč / hod

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

dovoz nebo donáška jídla   20 Kč / úkon

přídonáška (donáška jídla dalšímu klientovi do téže domácnosti) 5 Kč / úkon

pomoc při přípravě jídla a pití 130 Kč / hod

příprava a podání jídla a pití 130 Kč / hod

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

běžný úklid a údržba domácnosti (podmínky viz pravidla poskytování pečovatelské služby) 130 Kč / hod

údržba domácích spotřebičů (podmínky viz pravidla poskytování pečovatelské služby) 130 Kč / hod

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu po malování 130 Kč / hod

donáška vody 130 Kč / hod

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 130 Kč / hod

běžné nákupy a pochůzky (podmínky viz pravidla poskytování pečovatelské služby) 130 Kč / hod

velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti  110 Kč / úkon

praní a žehlení  osobního nebo ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy (minimální 

množství prádla 2kg) ** 70 Kč / kg

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné 

moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
130 Kč / hod

Sazebník Pečovatelské služby - SENIOR Otrokovice, p. o.
s účinností od  1. 7. 2021



Vysvětlivky:

** v případě váhy nad 2 kg účtujeme i po 0,5 kg prádla

Výše úhrady za činnosti u hodinových sazeb pečovatelské služby je stanovena podle skutečně spotřebovaného času 

nezbytného k zajištění uvedených činností. 

Příloha č. 3

jednoduchá úprava vlasů (zástřih, natočení na natáčky, vyfoukání) 
    60 Kč / úkon                

(časová dotace 30 min.)

dohled nad dospělým nebo dítětem 130 Kč / hod

dohled nad užitím léků    10 Kč / úkon

použití vysavače PS při úklidu domácnosti klienta    10 Kč / úkon

manipulace s prádlem (sběr a donáška prádla v DPS)    10 Kč / úkon

manipulace s prádlem (svoz a rozvoz prádla do domácnosti klienta)    20 Kč / úkon

přeprava   10 Kč / 1 km

oprava majetku klienta (minimálně 15 min, dále se počítá po minutách) 130 Kč / hod

rozmnožování tiskovin černobíle - jídelníčky (A4 jednostranně / A4 oboustranně)      2 Kč / 4 Kč

sankce: zmařená cesta z důvodu neodlášené návštěvy PS      50 Kč / výjezd

Výše úhrady za činnosti u hodinových sazeb pečovatelské služby je stanovena podle skutečně 

spotřebovaného času nezbytného k zajištění uvedených činností. 

Sazebník služeb schválen usnesením č. RMO/4/13/21 ze dne 30. 6. 2021
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Hodnota oběda - normální, šetřící a diabetický (dodavatel - stravovací provoz SENIORu)                           75 Kč

B. Fakultativní služby (Další poskytované úkony nad rámec vyhlášky č. 505/2006 Sb.)

Sazebník Pečovatelské služby - SENIOR Otrokovice, p. o.

 * cena za úkon (jedna koupel) při mytí členy rodiny; v případě pomoci při úkonech zaměstnanci SENIORu plus cena práce (130 Kč / hod); koupel                        

    probíhá dle provozních možností v SOH PS nebo budov B, C.

s účinností od 1. 7. 2021


