
   

 

 
 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 1. 2016 

Popis činnosti 
Sazby za nejmenší 

jednotku pro všední 
dny 

Sazby pro dny 
pracovního volna 

Pomoc při 
zvládání 

běžných úkonů 
péče o vlastní 

osobu 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 25,00 Kč/15 min 32,00 Kč/15 min 
Pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek 

25,00 Kč/15 min 
 

32,00 Kč/15 min 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném 
pohybu ve vnitřním prostoru 

25,00 Kč/15 min 32,00 Kč/15 min 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 25,00 Kč/15 min 32,00 Kč/15 min 

Pomoc při 
osobní hygieně 

nebo poskytnutí 
podmínek pro 
osobní hygienu 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 25,00 Kč/15 min   32,00 Kč/15 min 

Sprchování nebo koupel ve SOH 25,00 Kč/15 min x 

Koupel v přenosné vaně 30,00 Kč/15 min x 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 30,00 Kč/15 min x 

Pomoc při použití WC 25,00 Kč/15 min 32,00 Kč/15 min 

Poskytnutí 
stravy nebo 
pomoc při 

zajištění stravy 

Zajištění obědů 55,00 Kč/oběd x 

Zajištění obědů diabetické stravy (cukrovka) 55,00 Kč/oběd x 
Zajištění obědů pro dny pracovního volna - 
zchlazené 55,00 Kč/oběd x 
Dovoz nebo donáška obědů 15,00 Kč/úkon x 

Pomoc při přípravě jídla a pití 25,00 Kč/15 min 32,00 Kč/15 min 

Příprava a podání jídla a pití 25,00 Kč/15 min 32,00 Kč/15 min 

Pomoc při 
zajištění chodu 

domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti 25,00 Kč/15 min x 

Vynesení odpadků 10,00 Kč/úkon 10,00 Kč/úkon 

Údržba domácích spotřebičů 25,00 Kč/15 min x 
Pomoc při zajištění velkého úklidu v 
domácnosti 

30,00 Kč/15 min 
x 

Pomoc při zajištění velkého úklidu v 
domácnosti - zprostředkování komerční služby 

25,00 Kč/15 min x 

Donáška vody 25,00 Kč/15 min x 
Topení v kamnech včetně donášky topiva, 
údržba 

25,00 Kč/15 min 
x 

Běžné nákupy a pochůzky 25,00 Kč/15 min x 

Pochůzka - úhrady za služby nebo stravu do 30,00 Kč/úkon x 



   

pokladny PS 

Velký nákup, například týdenní nákup 115,00 Kč/úkon x 

Praní a žehlení ložního a osobního prádla 30,00 Kč/0,5kg x 

Zprostředkován
í kontaktu se 
společenským 
prostředím 

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, 
k lékaři a doprovod zpět 

25,00 Kč/15 min 
x 

Doprovázení dospělých do školy, školského 
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány 
veřejné moci a instituce poskytující veřejné 
služby a zpět 

25,00 Kč/15 min x 

*Další 

Neodhlášená návštěva 40,00 Kč/úkon 50,00 Kč/úkon 

Pronájem jídlonosiče s termoobalem  30,00 Kč/měsíc x 
Pečovatelská návštěva A - do 30 minut     60,00 Kč/30 min 

*Fakultativní  
činnosti 

*Přeprava sociálním automobilem v rámci 
města Karviná  
(vyjma Karviné Doly a Louky) - 1 cesta 

35,00 Kč/1 jízda x 

  
*Přeprava sociálním automobilem (Karviná 
Doly a Louky + přilehlé obce 

13,00 Kč/km x 

Rozsah a charakteristika některých vybraných úkonů 
 

PŘÍLOHA K SAZEBNÍKU ÚHRAD 

Pečovatelská služba 
PLATNÉ OD 1.1.2016 

 
V rámci úkonů pečovatelské služby je poskytována taková míra podpory, která v maximální možné míře 
zachovává a rozvíjí schopnosti uživatele a snižuje závislost na poskytované službě tzn. že podpora a pomoc je 
zaměřena na úkony nebo jejich části, které uživatel nemůže zvládnout sám nebo s pomocí svých rodinných či 
jiných přirozených vazeb. 
 
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
Jde o základní péči o vlasy jako je mytí a česání v rámci pomoci při osobní hygieně, nejde o úpravy estetické- 
nenahrazuje komerční služby (kadeřníctví, pedikuru). Péče o nehty je základní (očista, stříhání, pilování), 
pečovatelka může odmítnout provedení tohoto úkonu, pokud hrozí vznik infekce z důvodu některých 
zdravotních diagnóz (diabetes) nebo špatného stavu nehtových lůžek a vyhodnotí, že je potřebný odborný 
zásah. Je nápomocná při zajištění jiné služby (pedikúra, manikúra, lékařský zásah apod.) 
 
Zajištění obědů 
Obědy jsou zajišťovány v množství 1 teplý oběd v jednom dni pro 1 uživatele. V posledním pracovním dni 
před dnem pracovního volna je možné zvýšit počet obědů dle počtu následujících dnů pracovního volna. Pro 
tyto případy je zajištěn rozvoz zchlazených, foliovaných obědů. 
 



   

Dovoz nebo donáška obědů 
Tento úkon končí předáním jídlonosiče nebo doručením (postavením) na domluvené místo v bytě (případně 
pomocí při otevření víka termonosiče). Další manipulace s jídlem je předmětem jiného úkonu. Tyto další 
úkony nevykonává pečovatelka rozvozu jídel a je nutno si je domluvit předem. Dovoz je účtován každému 
uživateli za každý den dovozu obědů, přičemž ve dnech rozvozu více obědů pro dny pracovního volna je 
účtováno stále jedno dovozné.  
 
Pronájem jídlonosiče s termoobalem 
Pronájem jídlonosiče je účtován každému uživateli odebírajícímu obědy PS v každém měsíci při platbě 
stravného. Vybrané prostředky jsou určeny na nákup a obnovu jídlonosičů v termoobalech, ve kterých jsou 
rozváženy obědy. 
 
Běžný úklid a údržba domácnosti 
Úkon obsahuje jen činnosti v rozsahu běžného úklidu domácnosti nepřesahující 60 minut, např. zametání 
podlahy, vytření, vyluxování, utření prachu, umytí nádobí, dřezu, vany, umývadla, zrcadel, ustlání postelí 
apod. (vše bez odtahování těžkých kusů nábytku) v místnostech, které uživatel běžně užívá (obývá). 
Pravidelný úklid společných prostor (schodišť, sklepů, chodníku před vchodem, oken na chodbách) nájemníků 
má být řešen se správci bytů a to tak, aby uživatel, který potřebuje péči jiné osoby, byl z tohoto úklidu 
vyloučen - vyřizuje si uživatel sám. Pečovatelka nebo organizace je nápomocná při tomto řešení. 
 
Údržba domácích spotřebičů 
Tento úkon zahrnuje pouze údržbu spotřebičů (umytí, otření, složení, uložení apod.). Nejde o opravy! 
 
 
Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti 
Velký úklid je úklid přesahující délkou trvání 60 minut nebo obsahující činnosti nad rámec běžného úklidu 
(tzv.sezónní úklid, úklid při stěhování nebo malování apod.). V rámci pomoci při zajištění velkého úklidu 
může pečovatelka provést např. úklid ve skříních, kuchyňské lince a vitrinách, důkladný úklid koupelny, 
pomoc při balení a ukládání osobních věcí při stěhování nebo malování a podobné úkony, které jsou ve větším 
rozsahu než je běžný úklid domácnosti. Pečovatelka provádí veškeré činnosti bez manipulace s těžkým 
nábytkem a pouze v dosahu z podlahy, pokud je požadováno dosáhnout do výšky, je uživatel povinnen 
poskytnout pomůcku na tyči nebo teleskopické tyči. Pomoc pečovatelky při velkém úklidu lze dohodnout 
pouze u uživatele, který je v takové sociální situaci, kdy jej nemohou zajistit jeho rodinní příslušníci a jeho 
finanční situace nedovoluje nákup těchto služeb u komerční úklidové služby. Tento úkon lze však provést 
maximálně 2x ročně v jedné domácnosti, a to jen pro uživatele, kterému jsou prováděny i jiné úkony 
pečovatelské služby tohoto střediska. Nelze dohodnout mytí oken. 
 
Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti - zprostředkování komerční služby 
Pečovatelka je nápomocná při zajištění velkého úklidu (např. mytí oken, úklid po malování, čistění koberců 
apod.) prostřednictvím komerčních služeb. Tento úkon obsahuje pomoc při vyhledávání kontaktů na firmy, 
telefonický nebo jiný kontakt s těmito firmami (náklady, s tímto spojené hradí uživatel) a dohled při provádění 
služby komerční firmou. 

    

      
    

Běžné nákupy a pochůzky     
Běžný nákup obsahuje maximálně 15 položek nesmí však překročit váhu 10 kg. Je zajišťován pečovatelkou v 
obchodě nejblíže situovanému k bydlišti uživatele. Pokud je dle přání uživatele nákup zajišťován na jiném 
místě, je povinen akceptovat delší účtovanou dobu za úkon dle skutečně spotřebovaného času nákupem a 
přesunem, případně uhradit náklady spojené s dopravou. Úkon zahrnuje celkovou dobu nutnou k přípravě 
(sepsání položek, převzetí peněz - zálohy na nákup), přesunu, nákupu a přesunu zpět, vyúčtování zálohy. 
Popis položek k nákupu je uživatelem udáván co nejpřesněji s náhradním řešením pro případ, že požadovaný 

    



   

druh zboží nebude v nabídce. Běžné pochůzky - vyřizování na úřadech, u lékařů, na poště apod. bez 
přítomnosti uživatele. 
 
Velký nákup 
Velký nákup obsahuje buď více než 15 položek nebo více než 10 kg. Je zajišťován v nejblíže situovaném 
obchodě případně nejblíže situovaném supermarketu. Vykonává se v čase dle možností využití auta PS nebo 
uživatel poskytne nákupní tašku na kolečkách. 

    

 
Praní a žehlení ložního prádla nebo osobního prádla     
Prádlo od uživatele přebírá pečovatelka na základě soupisu s označením druhu, počtu a případně stavu prádla 
(zvláštní znečistění, poškození apod.), který slouží jako kontrola při vrácení. Praní prádla PS je na úrovni 
běžného domacího praní v automatické pračce s použitím běžných pracích prostředků, nenahrazuje služby 
specializované (chemické čistění apod.). Prádlo je práno separátně každému uživateli, případně i dle 
barevnosti prádla a dle pokynů na štítcích textilií. Prádlo je zváženo po vyprání a vyžehlení (suché) a údaj 
zapsán na soupis a do pomocné evidence prádelny. Sazba tohoto úkonu je dle váhy prádla určeného k praní a 
žehlení, přičemž se započítává každé započaté půlkilo prádla. Úkon je účtován pečovatelkou dle uvedené 
váhy při doručení vypraného a vyžehleného prádla. Do tohoto úkonu se nezapočítávají činnosti jako např. 
příprava, skládání, třídění špinavého prádla nebo uložení čistého prádla do skříní. Tyto činnosti jsou 
předmětem jiného úkonu „Běžný úklid a údržba domácnosti“, který se oceňuje dle času, který strávila 
pečovatelka touto činností.  

    

 
 
Neodhlášená návštěva 

    

Tento úkon je účtován uživateli, který dle podmínek smlouvy o poskytování pečovatelské služby neodhlásil 
pravidelnou či mimořádně dohodnutou návštěvu a pečovatelka přišla do domácnosti zbytečně s vyjímkou 
nezaviněných okolností např. náhlá hospitalizace apod. 

    

 
Přeprava sociálním automobilem - v rámci města     
Úkon je zahájen nástupem osoby do automobilu a ukončen vystoupením z automobilu. Pokud cesta obsahuje 
více výstupů a nástupů, je účtováno i více úkonů.     
Přeprava sociálním automobilem - mimo město     
Cena je účtována za kilometr s tím, že řidič je povinen zaznamenat stav tachometru při nastupování a 
vystupování pro účely vyúčtování cesty.     

 


