
Platnost od 01.05.2019 

 

 

 

MĚSTO VYŠŠÍ BROD 
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

 

I. 

Pomoc při zvládání běžných úkonů 
 

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití   15,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 20,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve  

    vnitřním prostoru 
 

20,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 25,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

                            

II. 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 20,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

2. Pomoc při základní péči o vlasy 20,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

3. Pomoc při základní péči o nehty 25,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

4. Pomoc při použití WC 30,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

 

III. 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 

1. Zajištění stravy odpovídající věku, racionální výživě apod. do 75,-- Kč  
(aktuální výše ceny dle 

poskytovatele stravování) 

2. Dovoz nebo donáška jídla 10,-- Kč 
(za úkon) 

3. Pomoc při přípravě jídla a pití 15,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

4. Příprava a podání jídla a pití 20,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 
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IV. 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 

1. Běžný úklid a údržba domácnosti 25,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

2. Pomoc při zajištění velkého úklidu  

  (např. mytí oken, úklid společných prostor v bytovém domě) 

 

30,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

3. Donáška vody (v objektu, kde není tekoucí voda) 30,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

4. Topení v kamnech, vč. donášky připraveného topiva,  

    běžná údržba kamen 

 

30,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

5. Drobné pochůzky (vyzvednutí léků v lékárně, receptu aj.) 

 

10,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

6. Běžné nákupy (do 5 kg) 15,-- Kč 
(za započatých 15 min.) 

7. Velký nákup (do 15 kg) 45,-- Kč 
(za úkon) 

8. Praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy 45,-- Kč 
(za 1 kg) 

9. Praní ložního prádla, popř. drobné opravy 25,-- Kč 
(za 1 kg) 

10. Žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy 30,-- Kč 
(za 1 kg) 

11. Praní a žehlení osobního prádla, popř. drobné opravy 45,-- Kč 
(za 1 kg) 

12. Praní osobního prádla, popř. drobné opravy 25,-- Kč 
(za 1 kg) 

13. Žehlení osobního prádla, popř. drobné opravy 30,-- Kč 
(za 1 kg) 

 

V. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 

1. Doprovázení dětí (klientů PS) do školy, školského  

    zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 

 

40,-- Kč 
(za 30 min.) 

2. Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci 

    a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

 

40,-- Kč 
(za 30 min) 

 


