
 
Město Chropyně – Pečovatelská služba města Chropyně 

 

CCEENNÍÍKK  ÚÚHHRRAADD    ZZAA  PPOOSSKKYYTTOOVVÁÁNNÍÍ  PPEEČČOOVVAATTEELLSSKKÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY  
 

PLATNOST OD 1. 4. 2014 
 
Na základě Vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních 
službách zákona č. 108/2006 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů se upravuje výše úhrad za úkony klientům 
Pečovatelské služby města Chropyně s platností od 1. 4. 2014.  
 

ZÁKLADNÍ  ÚKONY – popis: Úhrada: 
 pracovní dny soboty, neděle  

 
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu :                   
11. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

 
90,- Kč/hod. 

 
 
110,- Kč/hod. 

12. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
13. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve  
      vnitřním prostoru 
14. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
 
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu : 
21. Pomoc při úkonech osobní hygieny: 
- osobní hygiena na lůžku, v koupelně apod. 
- celková koupel v domácnosti 
- celková koupel ve středisku osobní hygieny(SOH) 
- prevence opruzenin a proleženin, bandáže a aplikace masti atd. 

     
   
 
90,-Kč/hod.  

 
 
 
110,- Kč/hod. 
 

22. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
23. Pomoc při použití WC 
 
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
32. Dovoz nebo donáška oběda  do bytu v DPS, byt. Dům Hrázky   8,- úkon/1 porce ----------------- 
33. Dovoz nebo donáška oběda do bytu mimo DPS  15,-úkon/1 porce ------------------ 
34. Pomoc při přípravě jídla a pití   90,-Kč/hod. 110,- Kč/hod. 
35. Příprava a podání jídla a pití   90,-Kč/hod. 110,- Kč/hod. 
36. Dovoz  oběda  na  určené místo (výdejna – DPS, Plešovec)     7,-úkon/1 porce    -------------------        
 
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti : 
41. Běžný úklid a údržba domácnosti: 
-   vysávání, vytírání 
-   mytí sociálního zařízení a chodby v bytě   
-   údržba kompenzačních pomůcek 
-   mytí nádobí, vynesení odpadků, příprava prádla pro praní, úklid  
    prádla do prádelníku 
- úprava a přestlání lůžka   
- převlečení ložního prádla apod. 

    
 
  
 
  90,-Kč/hod. 

 
 
 
 
110,- Kč/hod. 

43. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního  
      úklidu, úklidu po malování: 
-   mytí oken(např.šroubování dle dohody, sundání a věšení   
    záclon a závěsů, mytí žaluzií) max. 2x ročně 

  - mytí a dezinfekce koupelny a sociálního zařízení 

 
 
   100,-Kč/hod. 

 
 
    ----------------- 
             
 



- mytí kuchyňské linky a vybavení v ní, mytí dveří, lustrů a   
nábytku a úklid v něm 

- údržba domácích spotřebičů – sporák, lednička 
44. Donáška vody    

 
   90,-Kč/hod. 
  

 
 
110,- Kč/hod. 
 
 

45. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba  
        topného zařízení 
46. Běžné nákupy  
47. Pochůzky 
48. Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného   
       vybavení domácnosti, dále běžný nákup vážící od 6 kg do 10 kg  

 
   80,- Kč/úkon 

 
 ------------------ 

49. Praní a žehlení osobního a ložního prádla     50,- Kč/kg  -------------------- 
 
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
52. Doprovod dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,   
       k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné  
       služby,na nákup  apod. a doprovod zpět 

 
 90,-Kč/hod.  

 
-------------------- 
 

 
6. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY : 
62. Dovoz vozidlem PS (k lékaři, na nákup, apod. )         10,- Kč/km -------------------- 
63. Dohled       100,- Kč/hod 110,- Kč/hod. 
66. Dohled nad podáním léků, orientačním měření TK, měřením  
       tělesné teploty  

 
   12,-Kč/úkon 

 
15,- Kč/úkon 

67. Přemývání silně znečištěných jídlonosičů      5,-Kč/úkon ------------- 
68. Vyřizování služebním telefonem      5,-Kč/min.   5,- Kč/min. 
69.  Použití vysavače  PS    12,-Kč/úkon ------------------ 
 
7. INFORMATIVNÍ SLUŽBY: 
70. Neodhlášená návštěva    20,- Kč 30,- Kč 
 
8. PŮJČOVÁNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK– pouze 
klientům, kterým jsou poskytovány základní pečovatelské úkony    

 
samostatný ceník  

• úkony pečovatelské služby jsou poskytování od pondělí do pátku v době mezi 7.00 a 19.30 hod., 
soboty, neděla a svátky od 7.00 hod. do 13.00 a od 16.30 do 18.30 hod. 

• výše úhrady se započítává podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů a času 
nezbytného pro přesun pracovníků  

• vyúčtování úkonů probíhá podle skutečně spotřebovaného času s přesností na 10 minut 
• klient zaplatí jednorázový poplatek 20,-Kč/ 30,- Kč  v případě, že měl domluvenou návštěvu 

pečovatelky, avšak pečovatelka k němu váží cestu zbytečně z důvodu odmítnutí služby klientem, či 
jeho nepřítomností v místě poskytování péče (návštěvu je možné zrušit předem telefonicky) 

• region působnosti: Chropyně, Kyselovice, Záříčí, Žalkovice 
 

Výše úhrady jednotlivých základních úkonů nepřesahuje maximální výše úhrady za poskytování 
pečovatelské služby stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Ceník úhrad  za poskytované pečovatelské služby Pečovatelskou službou města Chropyně byl schválen 
usnesením Rady města Chropyně č.22/98/14 dne 12.3.2014 a je účinný od 1.4.2014.    


