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Přehled úhrad 

 

ANOTACE: 
 
Nový přehled úhrad pro pečovatelskou službu. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje nový přehled úhrad dle přílohy. 
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Požádali jsme o certifikaci naší pečovatelské služby Značkou kvality. Při přípravách na proces 
certifikace jsme dospěli k potřebě změny přehledu úhrad v zájmu dosažení co nejlepšího výsledku. 
Jedná se zejména o některé fakultativní činnosti , které by pečovatelská služba neměla nabízet. 
Certifikace proběhne 19. 5. 2017. 

Nový přehled úhrad je přílohou materiálu. 

Geneze případu 

Platný přehled úhrad za služby poskytované Pečovatelskou službou byl schválen RM č . 46 ze dne 
20.7.2016 usnesení čj . 711/2016/POSSM. 

Návrh řešení 
• Schválit nový přehled úhrad dle přílohy. 

Varianty návrhu usnesení 
• Rada města po projednání schvaluje nový přehled úhrad dle přílohy . 

• Rada města po projednání neschvaluje nový přehled úhrad dle přílohy . 

Doporučení předkladatele 
Ředitel p.o. doporučuje schválit nový přehled úhrad dle přílohy . 

Stanoviska 
Odbor sociální doporučuje schválení nového přehledu úhrad dle přílohy. 
Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválení nového přehledu úhrad dle přílohy. 



•

Sociální služby města Ž~'ár nad Sázavou 
příspěvková organizace, ICO 43379168 
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
~ telefon: 566621533 

www.socsluzbyzdar.cz 

Přehled úhrad za poskytované úkony Pečovatelské 
služby platný od 1. S. 2017 

Úhrada služeb stanovených zákonem 108/2006 Sb.,§ 40 

a) pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu 
1. Pomoc a podpora při podání jídla a pití 22,- Kč /15 min. 
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 22,- Kč /15 min. 
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 22,- Kč /15 min. 

prostoru 
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 22,- Kč /15 min. 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 22,- Kč/15 min. 

Celková koupel v domácnosti 55,- Kč/30 min. 
Celková koupel v SOH (středisko osobní hygieny) 65,- Kč/30 min. 

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 22,- Kč/15 min. 
3. Pomoc při použití WC 22,- Kč/15 min. 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
1. Zajištění stravy 53,- Kč/oběd 
2. Osobní vyzvednutí oběda 9,- Kč/ úkon 
3. Donáška do bytu DPS 11 ,- Kč/ úkon 
4. Donáška do bytu v okolí DPS 16,- Kč/ úkon 
5. Rozvoz ve městě Žďár n.S. 22,- Kč/ úkon 
6. Rozvoz mimo město Žďár n.S. 28,- Kč/ úkon 
7. Pomoc při přípravě jídla a pití 13,- Kč/15 min. 
8. Příprava a podání jídla a pití 13,- Kč/15 min. 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
1. Běžný úklid a údržba domácnosti 28,- Kč /15 min. 
2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 65,- Kč /30 min. 
3. Běžné nákupy a pochůzky 44,- Kč /30 min. 
4. Velký nákup 110,- Kč/ úkon 
5. Praní v domácnosti 3,- Kč/1 kg 
6. Praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy 



- praní prádla v SOH (středisko osobní hygieny) 35,- Kč/ 1 kg 
- žehlení prádla v SOH 35,- Kč/ 1 kg 
- drobné opravy 20,- Kč/ 1 kg 

e) z rostředkování kontaktu se s 
Doprovod např. k lékaři , na úřad apod 30,- Kč /15 min. 

Fakultativní služby 
(nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění) 

1. Dovoz a odvoz do SOH, na koupel 30,- Kč/ 1 cesta po Zďáru 
40,- Kč/ 1 cesta mimo Zďár 

2. Pedikúra 200,- Kč/ úkon 
3. Dohled nad dospělým občanem v domácnosti 10,- Kč/ 10 min. 
4. Jiné, jinde neuvedené úkony 

zalévání květin aj. 30,- Kč/úkon 

úklid sněhu 200,- Kč/ 1 hodina 
5. Využívání nadstandartní služby poskytované nepřetržitě, 

24 hodin denně - používání centrálního klíče a 200,- Kč/ měsíc 
signalizačního systému 

Pokud kterýkoliv z výše uvedených základních úkonů provádí více 
než jedna pečovatelka, cena za provedení úkonu se násobí. 

Přehled úhrad za služby poskytované Pečovatelskou službou byl schválen 
RM č. 64 ze dne 10.4.2017 usnesení čj. 1028/2017/POSSM. 

Mgr. Václav Šerák 
ředitel 



•

Sociální služby města Ž<!'ár nad Sázavou 
příspěvková organizace, ICO 43379168 
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 
~ telefon: 566621533 

www.socsluzbyzdar.cz 

Přehled úhrad za poskytované úkony pečovatelské 
služby platný od 1.8.2016 

Úhrada služeb stanovených zákonem 108/2006 Sb.,§ 40 

a) pomoc při zvládání úkonů péče o vlastní osobu 
1. Pomoc a podpora při podání jídla a pití 22,- Kč /15 min. 
2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 22,- Kč /15 min. 
3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 22, - Kč /15 min. 

prostoru 
4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 22,- Kč /15 min. 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 22,- Kč/15 min. 

Celková koupel v domácnosti 55,- Kč/30 min. 
Celková koupel v SOH (středisko osobní hygieny) 65,- Kč/30 min. 

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 22,- Kč/15 min. 
3. Pomoc při použití WC 22,- Kč/15 min. 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
1. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a 53,- Kč 
potřebám dietního stravování 

2. Osobní vyzvednutí oběda 9,-Kč/úkon 

3. Donáška do bytu DPS 11 ,- Kč/ úkon 
4. Donáška do bytu v okolí DPS 16,- Kč/ úkon 
5. Rozvoz ve městě Zďár n.S. 22,- Kč/ úkon 
6. Rozvoz mimo město Zďár n.S. 28,- Kč/ úkon 
7. Pomoc při přípravě jídla a pití 13 ,- Kč/15 min. 
8. Příprava a podání jídla a pití 13,- Kč/15 min. 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
1. Běžný úklid a údržba domácnosti 28,- Kč /15 min. 
2. Udržba domácích spotřebičů 28,- Kč /15 min. 
3. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 65,- Kč /30 min. 
4. a 5. Donáška vody, topení v kamnech - tyto úkony nejsou 

v městských bytech obvyklé 
6. Běžné nákupy a pochůzky 44,- Kč /30 min. 
7. Velký nákup 110,- Kč/ úkon 



8. Praní v domácnosti 3,-Kč/1 kg 
9. Praní a žehlení prádla, popřípadě jeho drobné opravy 

- praní prádla v SOH (středisko osobní hygieny) 35,- Kč/ 1 kg 
- žehlení prádla v SOH 35,- Kč/ 1 kg 
- drobné opravy 20,- Kč/ 1 kg 

e) z rostředkování kontaktu se s 
Doprovod např. k lékaři, na úřad apod 30,- Kč /15 min. 

Fakultativní služby 
(nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění) 

1. Dovoz a odvoz do SOH, na koupel 30,- Kč/ 1 cesta po Žďáru 
40,- Kč/ 1 cesta mimo Žďár 

2. JednoduG:hé ošetřovatelské úkony 
převazy, měření glykemie vlastním glukometrem a jiné 10,- Kč / úkon 
glykemie glukometrem ve vlastnictví organizace 30,- Kč/ úkon 
dohled nad užitím léků 5,-Kč/úkon 

měření krevního tlaku 10,- Kč/ úkon 
základní rehabilitační cvičení 50,- Kč/ 30 min. 

3. Pedikúra 200,- Kč/ úkon 
masáž šíje 100,- Kč/ úkon 
masáž končetin 150,- Kč/ úkon 
masáž zad 200,- Kč/ úkon 

4. Dohled nad dospělým občanem v domácnosti 10,- Kč/ 10 min. 
5. Jiné, jinde neuvedené úkony 

zalévání květin aj. 30,- Kč/úkon 
úklid sněhu 200,- Kč/ 1 hodina 

6. Využívání nadstandartní služby poskytované nepřetržitě, 
24 hodin denně - používání centrálního klíče a 200,- Kč/ měsíc 
signalizačního systému 

Pokud kterýkoliv z výše uvedených základních úkonů provádí více 
než jedna pečovatelka, cena za provedení úkonu se násobí. 

Pro fakultativní činnosti, které jsou mimořádně a jednorázově 
poskytnuty není uzavírána smlouva. Úhrada za tyto činnosti je 
placena ihned po provedení úkonu v hotovosti proti potvrzení. 

Přehled úhrad za služby poskytované pečovatelskou službou byl schválen 
RM č. 46 ze dne 20.7.2016 usnesení Čj. 711/2016/POSSM. 

Mgr. Václav Šerák 
ředitel 
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