
 

 

                         Úhradovník Pečovatelské služby 

 
                   Úhrada je stanovena dle zákona č. 108/2006 Sb. a odpovídá výši úhrady dané 
                                                                      vyhláškou č. 505/2006 Sb. 
 
Výše úhrady Pečovatelské služby MSS o.p.s. je stanovena v minutách, protože úhrada je účtována 
                                  výhradně za každou odpracovanou minutu při poskytování péče. 

 
Základní činnosti  Výše úhrady:   

Pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu                                  

 - pomoc a podpora při podání jídla a pití                                          2,- Kč/min   

 - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál. pomůcek                               2,- Kč/min   

 - pomoc při prostorové orientaci a pohybu v bytě                                         2,- Kč/min   

 - pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                                               2,- Kč/min 
  

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 
hygienu     

 - pomoc při úkonech osobní hygieny                                                       2,- Kč/min 
  - pomoc při základní péči o vlasy a nehty                                              2,- Kč/min 
  - pomoc při použití WC                                                               2,-Kč/min 
 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy     

 - dovoz nebo donáška jídla (oběda)                                                          25,- Kč/úkon   

 - pomoc při přípravě jídla a pití                                                              2,- Kč/min   

 - příprava a podání jídla a pití (včetně mytí a úklidu nádobí)                       2,- Kč/min   

Pomoc při zajištění chodu domácnosti     

 - běžný úklid a údržba domácnosti                                                        2,-Kč/min 
  - vynesení odpadků (běžný koš cca 7l)                                                   7,-Kč/úkon     

 - údržba domácích spotřebičů                                                                  2,- Kč/min   

 - pomoc při zajištění velkého úklidu                                                         2,- Kč/min   

 - donáška vody                                                                                     2,- Kč/min 
  - topení v kamnech, údržba                                                                 2,- Kč/min   

 - běžné nákupy (do 10kg autem, do 5kg ručně)                   2,- Kč/min 
  - pochůzky (lékař, úřad, pošta...)                                                          2,- Kč/min 
  - velký nákup (každý nad 10kg, včetně autonákupů)                                                                                            110,-Kč/úkon   

 - praní a žehlení osobního a ložního prádla                                                  60,- Kč/kg   

 - žehlení prádla v domácnosti Klienta                                        2,- Kč/min  
 



 

 

 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 
 - doprovázení dospělých (k lékaři, na úřady, na nákup apod. a zpět)            2,- Kč/min   

 
Fakultativní činnosti 

 
Výše úhrady:   

           - věšení prádla                                                                                 2,-Kč/min 
            - převlékání lůžkovin (1 lůžko)                                                                                           20,-Kč/úkon   

           - venčení psa                                                                                                              2,- Kč/min   

           - dohled nad Klientem                                                                                                           2,- Kč/min   

          - zalévání květin mimo domácnost Klienta      2,- Kč/min   

           - zalévání zahrady u domku Klienta                                                                                             2,- Kč/min   

           - štípání dříví na zátop (drobná polínka, třísky)                                                                                                             2,- Kč/min   

           - úklid prostor u domku Klienta (dvorek, chodníček, sklípek)                                                                                                          2,- Kč/min   

           - dovoz Klienta vozidlem Poskytovatele                                                                      5,50 Kč/km   
 

S Úhradovníkem jsem byl/a seznámena dne:___________________________________________ 

Beru na vědomí výši úhrady za jednotlivé úkony, které jsou platné k 1.10.2013. 

 

V _____________________________________________ 

 

       _________________________________________________ 

                     Podpis Klienta 


