
CENÍK ÚHRAD ZA ÚKONY CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SLAVIČÍN  
Adresa: Komenského 115, 763 21 Slavičín, tel.: 571 112 202, 733 676 710  

CENÍK JE PLATNÝ OD 1. 6. 2018 

V souladu s vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách, se výše úhrady 
za poskytnuté služby počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činností 
u Uživatele. Skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění činností v rámci jednoho setkání se 
skládá z času, který pracovník stráví poskytováním činností přímo u Uživatele a času nezbytného 
k zajištění činností. Tento čas se počítá pouze jednou v rámci jednoho setkání.  

Čas nezbytný k zajištění činností zahrnuje čas přípravy pracovníka na setkání (např. příprava 
pomůcek, materiálu, studium dokumentace, čas strávený na cestě k uživateli apod.)  

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120 Kč/hod 

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč/hod 

pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru 120 Kč/hod 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč/hod 
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

pomoc při úkonech osobní hygieny 120 Kč/hod 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120 Kč/hod 

pomoc při použití WC 120 Kč/hod 
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

pomoc při přípravě jídla a pití 120 Kč/hod 

příprava a podání jídla a pití 120 Kč/hod 

dovoz nebo donáška jídla (pozn. pokud mají manželé na jedné adrese 2 obědy, 
platí pouze jednu dovážku) 

20 Kč/úkon 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

běžný úklid a údržba domácnosti 130 Kč/hod 

pomoc při zajištění velkého úklidu, např. sezónního úklidu, úklidu po malování 130 Kč/hod 

donáška vody 120 Kč/hod 

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 120 Kč/hod 

běžné nákupy a pochůzky 120 Kč/hod 

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

110 Kč/úkon 

praní a žehlení ložního prádla, případně jeho drobné opravy  60 Kč/kg 

praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy  50 Kč/kg 
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

120 Kč/hod 

6. Čas nezbytný k zajištění činností: 
1. pásmo - 10 min = 20 Kč/1 setkání - obec ve vzdálenosti 1-3 km od sídla 

Charity Slavičín tj. Slavičín, Hrádek 
2. pásmo - 20 min = 40 Kč/1 setkání – obec ve vzdálenosti 4 -14 km, tj. Lipová, 

Rokytnice, Šanov, Divnice, Bohuslavice nad Vláří, Nevšová, Petrůvka, 
Rudimov, Hostětín, Křekov, Vlachovice – Vrbětice, Vlachova Lhota, Jestřabí, 
Újezd, Loučka, Haluzice 

3. pásmo - 30 min = 60 Kč/1 setkání – obec ve vzdálenosti 15-25 Km, tj. 
Drnovice, Vysoké Pole, Slopné; dále Újezd pouze po dobu uzavírky silnice přes 
Lipovou 

120 Kč/hod 

V PŘÍPADĚ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB BĚHEM VÍKENDU NEBO VE DNECH STÁTNÍCH SVÁTKŮ ČINÍ CENA 

SLUŽEB 130 KČ/HOD. 



 

Fakultativní činnosti Kč 

1. Přeprava uživatele služby automobilem provozovaným poskytovatelem     8 Kč/km 

2. Zapůjčení termojídlonosiče 10 Kč/měsíc 

 

 
Schválila: ředitelka Charity Slavičín - Mgr. Milena Tománková, DiS.  
Dne: 17. 5. 2018 


