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Příloha 
Příloha č. 2 k usnesení 

 

 

 

 
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 6. 2019 
       

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 30,00 Kč/15 min  32,00 Kč/15 min 
Pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek 30,00 Kč/15 min  32,00 Kč/15 min 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném 
pohybu ve vnitřním prostoru 30,00 Kč/15 min 

 
32,00 Kč/15 min 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 30,00 Kč/15 min  32,00 Kč/15 min 

Pomoc při 
osobní hygieně 

nebo poskytnutí 
podmínek pro 
osobní hygienu 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 30,00 Kč/15 min    32,00 Kč/15 min 

Sprchování nebo koupel ve SOH 30,00 Kč/15 min x 
Koupel v přenosné vaně 32,00 Kč/15 min x 
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 32,00 Kč/15 min x 
Pomoc při použití WC 30,00 Kč/15 min  32,00 Kč/15 min 

Poskytnutí 
stravy nebo 
pomoc při 

zajištění stravy 

Zajištění obědů        60,00 Kč/oběd x 
Zajištění obědů diabetické stravy (cukrovka)       60,00 Kč/oběd x 
Zajištění obědů pro dny pracovního volna - 
zchlazené        60,00 Kč/oběd x 
Dovoz nebo donáška obědů         15,00 Kč/úkon x 
Pomoc při přípravě jídla a pití 30,00 Kč/15 min  32,00 Kč/15 min 
Příprava a podání jídla a pití 30,00 Kč/15 min  32,00 Kč/15 min 

Pomoc při 
zajištění chodu 

domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti 30,00 Kč/15 min x 
Vynesení odpadků     15,00 Kč/úkon 15,00 Kč/úkon 
Údržba domácích spotřebičů 30,00 Kč/15 min x 
Pomoc při zajištění velkého úklidu v 
domácnosti 32,00 Kč/15 min x 
Pomoc při zajištění velkého úklidu v 
domácnosti - zprostředkování komerční služby 30,00 Kč/15 min x 

Donáška vody 30,00 Kč/15 min x 
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Topení v kamnech včetně donášky topiva, 
údržba 30,00 Kč/15 min x 
Běžné nákupy a pochůzky 30,00 Kč/15 min x 
Pochůzka - úhrady za služby nebo stravu do 
pokladny PS         30,00 Kč/úkon x 

Velký nákup, například týdenní nákup 115,00 Kč/úkon x 
Praní a žehlení ložního a osobního prádla 35,00 Kč/0,5kg x 

Zprostředkován
í kontaktu se 
společenským 

prostředím 

Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, 
k lékaři a doprovod zpět 30,00 Kč/15 min 

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

30,00 Kč/15 min x 

 

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

Pronájem jídlonosiče s termoobalem  30,00 Kč/měsíc x 
 

*Fakultativní  
činnosti 

*Přeprava sociálním automobilem v rámci 
města Karviná - 1 cesta 40,00 Kč/1 jízda x 

  *Přeprava sociálním automobilem - přilehlé 
obce 15,00 Kč/km x 

       
 


