
Charitní pečovatelská služba Ždánice 

vedoucí : Mgr. Veronika Rolencová 

adresa : Zámecká 848 , 696 32 Ždánice  

 

 

telefon : 737 234 096 
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Sazebník za pečovatelskou službu platný od 1.7.2018 

Charitní pečovatelská služba Ždánice 

Zámecká 848, 696 32 Ždánice, tel: 737 234 096, e-mail: dps.zdanice@hodonin.charita.cz 

Sazebník služeb je stanovený v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., provádějící vyhláškou č. 505/2006 Sb. a platnými 
novelami. 

 

 Popis úkonů Cena 

A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

A1 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,- Kč/hod 

A2 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,- Kč/hod 

A3 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 130,- Kč/hod 

A4 Pomoc při přesunu na lůžko, vozík 130,- Kč/hod 

   

B Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro hygienu  

B1 Pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč/hod 

B2 Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč/hod 

B3 Pomoc při použití WC 130,- Kč/hod 

   

C Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění  

C1 Pomoc při přípravě jídla a pití 130,- Kč/hod 

C2 Příprava a podání jídla a pití 130,- Kč/hod 

C3 Dovoz nebo donáška jídla 30 Kč/ úkon 

D Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

D1 Běžný úklid a údržba domácnosti 130,- Kč/hod 

D2 Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního 
úklidu, úklidu po malování 

130,- Kč/hod 

D3 Donáška vody 130,- Kč/hod 

D4 Topení v kamnech, příprava topiva, údržba 130,- Kč/hod 

D5 běžné nákupy a pochůzky, 130,- Kč/hod 
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D6 Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 
vybavení domácnosti 

115,- Kč/úkon 

D7 Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 70,- Kč/kg 

D8 Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 70,- Kč/kg 

   

E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

E1 Doprovázení dětí do školy, lékaři a zpět 130,- Kč/hod 

E2 Doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, instituce,… 130,- Kč/hod 

 

Cena úkonu se stanovuje podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu.  

 

 


