
 Charitní pečovatelská služba Zlín
Broučkova 5352, 760 01 Zlín, tel.: 731 459 168, e-mail: chps@zlin.charita.cz

Sazebník poskytovaných úkonů péče, platnost od 1.11.2020

 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                                          

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití      130 Kč / hodina

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek      130 Kč / hodina

 pomoc při prostorové orientaci,samostatném pohybu ve vnitřním prostoru      130 Kč / hodina

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík      130 Kč / hodina

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 pomoc při úkonech osobní hygieny      130 Kč / hodina

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty      130 Kč / hodina

 pomoc při použití WC      130 Kč / hodina

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 donáška jídla DPS (Zálešná I/4057 )        10 Kč / úkon

 příprava a podání jídla a pití, forma terénní (v místě pobytu uživatele)      130 Kč / hodina

 příprava a podání jídla a pití, forma ambulantní (jídelna Charity Zlín)      120 Kč / hodina

 oběd od smluvního dodavatele stravy (jídelna Charity Zlín)        71 Kč / menu

 Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 běžný úklid a údržba domácnosti      130 Kč / hodina

 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti      130 Kč / hodina

 donáška vody      130 Kč / hodina

 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení      130 Kč / hodina

 běžné nákupy a pochůzky      130 Kč / hodina

 velký nákup, např.týdenní, dále nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti atp.      115 Kč / úkon

 praní a žehlení ložního a osobního prádla        70 Kč / kg

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,      130 Kč / hodina

 doprovázení dospělých do školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, 

 na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět      130 Kč / hodina

 Fakultativní činnosti

dohled nad dospělým uživatelem pečovatelské služby      200 Kč / hodina

III. pásmo: 

20 min. = 2, 166 Kč / minuta v rámci 1 setkání, např.: Bohuslavice u Zlín; Březnice; 
Hvozdná; Hřivinův Újezd; Kaňovice; Lukov; Lukoveček; Provodov; Veselá

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 a nezapočítává se při poskytování ambulantní služby. Čas nezbytný k zajištění činností zahrnuje 
čas přípravy pracovníka na setkání (např. příprava pomůcek, materiálu, studium dokumentace, čas strávený na cestě 
k uživateli apod.) 

Čas nezbytný k zajištění činností

I. pásmo:

15 min. = 2, 166 Kč / minuta v rámci 1 setkání, např. Zlín - centrum, Jižní Svahy, 
Malenovice …

II. pásmo:

17 min. = 2, 166 Kč / minuta v rámci 1 setkání, např. Fryšták; Karlovice; Lípa; 
Mysločovice; Sazovice; Tečovice; Zlín - Kostelec, Kudlov, Mladcová, Štípa, …; Želechovice 
nad Dřevnicí


