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Úhrady za úkony pečovatelské služby platné od 1.6.2020 

    

    

ceny 
platné              

od 
1.6.2020 
základní 

cena 

ceny 
platné od 
1.6.2020 
zvýšená 

cena* 

  NÁZEV ÚKONU     

A Běžné úkony péče o vlastní osobu     

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

2. pomoc při oblékáná a svlékání vč. speciálních pomůcek 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

B Osobní hygiena nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu     

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

3. pomoc při použití WC 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

C Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy     

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 

170 Kč celodenní 
strava** 

2. dovoz nebo donáška jídla 

20 Kč/úkon v DPS 

30 Kč/úkon mimo DPS 

3. pomoc při přípravě jídla a pití 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

4. příprava a podání jídla a pití 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

D Zajištění chodu domácnosti     

1. běžný úklid a údržba domácnosti 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezonního úklidu, úklidu po malování 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

3. donáška vody 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

4. topení v kamnech vč. donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

5. běžné nákupy a pochůzky 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

6. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 

115 
Kč/úkon 

115 
Kč/úkon 

7. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 70 Kč/kg 

8. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 70 Kč/kg 

E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím     

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

2. 
doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné 
moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 125 Kč/hod 130 Kč/hod 

F Fakultativní úkony     

  dohled nad klientem 150 Kč/hod 

  kopírování 2 Kč/1 list 

  zapůjčení jídlonosiče 1,20 Kč/den 

 
*) zvýšená cena je účtována o víkendech a státních svátcích   
**) celodenní strava v rozsahu 3 hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře)   
   

 
 Pozn.: schváleno usnesením rady města Slaný pod programovým bodem 05/40/2020/RM            
            dne 13. 05. 2020 


