Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby sociální péče v Domě
s pečovatelskou službou Vítězná 614, Šumburk nad Desnou Tanvald
CENÍK ÚHRAD ZA ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
stanovený v souladu se zákonem Zákon č. 108/2006 Sb. O sociálních službách ve znění
pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 505/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů
(vvhlášky č.218/2016 Sb.) Maximální cena činí 130,-Kč za hodinu.

Ceník výše úhrad za poskytování pečovatelské služby
ÚKON

Výše úhrady od
1.9.2019
Kč za 10 minut
nebo udanou
jednotku

Výše úhrady od
1.9.2019
120 Kč
za hodinu

1.Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

20,- Kč

120,-

2.Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

20,- Kč

120,-

3.Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru

20,- Kč

120,-

4.Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

20,- Kč

120,-

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1.Pomoc při úkonech osobní hygieny

20,- Kč

120,-

2.Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

20,- Kč

120,-

3.Pomoc při použití WC

20,- Kč

120,-

4. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu v DPS

20,- Kč

120,-

1.Pomoc při přípravě jídla a pití (snídaně, večeře)

20,- Kč

120,-

2.Příprava a podání jídla a pití

20,- Kč

120,-

3.Dovoz nebo donáška jídla Nemocnice Tanvald – DPS
včetně zapůjčení termo jídlonosiče

20,- / úkon

X

4. Dovoz nebo donáška jídla Nemocnice Tanvald – terén
včetně zapůjčení termo jídlonosiče

20,-/úkon

X

1.Běžný úklid a údržba domácnosti / stírání luxování, vynesení
odpadků apod./

20,- Kč

120,-

2.Údržba domácích spotřebičů

20,- Kč

120,-

21,70 Kč

130,-

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

3.Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například
sezonního úklidu, úklidu po malování / mytí oken apod./

4.Běžný nákup malý 4 ks a více, max. 5 kg

30,- Kč

X

nákup velký nad 5 kg – 1 obchod

40,- Kč

X

nákup ve více obchodech,

20,- Kč

120,-

5. Nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti

20,- Kč

120,-

6. pochůzky – úřady, placení obědů dodavateli stravy, pošta,
lékárna

20,- Kč

120,-

7.Praní a žehlení ložního prádla včetně sušení a mandlování

60,- / 1 kg

X

8.Praní osobního prádla včetně sušení a žehlení

60,- / 1 kg

X

40,- / úkon

X

20,- Kč

120,-

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1.Odvoz k lékaři v Tanvaldu
2.Doprovázení dospělých k lékaři, na úřady a zpět, zajištění
receptů, čekání na klienta

Fakultativní činnosti pečovatelské služby – nenárokové – nad rámec vyhlášky
Úkon

Výše úhrady od 01..09. 2019

Telefonování
- vyřizování osobních a úředních věcí uživatele
- objednání na zdravotnické vyšetření,
- objednání léků (včetně ceny telefonátu)

10,-Kč/úkon

Jednoduché ošetřovatelské úkony, asistence při
vizitě, vypsání receptu, měření tlaku .

10,-Kč/úkon

Dohled nad dospělou osobou (užívání léků, dohled
120,-Kč/ hodina

nad přípravou léků)
Práce spojené s udržováním domácnosti,

120,-Kč/ hodina

drobné opravy
Perličková koupel nohou

20,-Kč/30 minut

Doprava – náklady spojené s dovozem uživatele
poskytováno při využití základních činností
Přeprava osob automobilem mimo Tanvald a čas
řidiče

6 Kč/km

160 Kč/hod

1) Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí dle vyhlášky č.505/200 Sb.
130,- Kč za hodinu.
Cena úkonu je počítána na základě skutečného času, který je potřeba k jeho provedení, a to
následujícím způsobem:
a) za 1 hod. práce je účtováno 120,- Kč, za každých 10 minut práce je účtováno 20,- Kč
b) pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
c) pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, trvá déle než
hodinu, výše úhrady se poměrně navyšuje.
2) Doba potřebná pro provedení jednotlivých úkonů se může lišit dle individuálních potřeb a
požadavků klienta.
3) Ceny za praní prádla nezahrnují prací prostředky, aviváže a škroby
(jsou použity vlastní prostředky klienta).
4) Ceny za úklid nezahrnují úklidové, dezinfekční a mycí prostředky
(jsou použity vlastní prostředky klienta).
Tento ceník byl schválen usnesením Rady města Tanvald č. 213/14/2019 ze dne 07.08.2019.

Účinnost: 1. 9. 2019
Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r.
starosta

