
 

 
 

 
PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY NADĚJE 

 

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH ÚKONŮ 
 

PLATNOST OD 1. 1. 2020 

 
 

Základní činnosti Výše úhrady 

A) POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU 

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

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

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130,- Kč / hod 

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,- Kč / hod 

B) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč / hod 

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

3. Pomoc při použití WC 130,- Kč / hod 

4. Výměna inkontinentních pomůcek 130,- Kč / hod 

C) POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY 

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

      - obědy jsou připravované ve stravovacím zařízení NADĚJE, cena oběda 64,- Kč / oběd 

2. Donáška oběda 20,- Kč / úkon 

3. Donáška oběda v rámci Domu s pečovatelskou službou, Arménská 4 10,- Kč / úkon 

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

5. Příprava a podání jídla a pití 130,- Kč / hod 

D) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI 

1. Běžný úklid a údržba domácnosti 130,- Kč / hod 

2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezonního úklidu, úklidu po malování) 130,- Kč / hod 

3. Donáška vody 130,- Kč / hod 

4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 130,- Kč / hod 

5. Běžné nákupy a pochůzky 130,- Kč / hod 

6. Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) 110,- Kč / úkon 

7. Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60,- Kč / kg prádla 

8. Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 60,- Kč / kg prádla 

E) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM 

1. Doprovázení (lékař, orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby) 130,- Kč / hod 

NADĚJE, OBLAST BRNO 



Fakultativní činnosti Výše úhrady 

ZAPŮJČENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

1. Lůžko elektrické* + matrace Vratná kauce: 2.500,- Kč 23,- Kč / den 

2. Antidekubitní matrace Vratná kauce:    200,- Kč 6,- Kč / den 

3. Mechanický vozík Vratná kauce: 1.000,- Kč 7,- Kč / den 

4. Toaletní křeslo Vratná kauce: 1.000,- Kč 6,- Kč / den 

5. Chodítko pultové a podpažní Vratná kauce: 1.000,- Kč 7,- Kč / den 

6. Chodítko lehké a venkovní Vratná kauce: 1.000,- Kč 5,- Kč / den 

7. Samostojná hrazda Vratná kauce:    500,- Kč 5,- Kč / den 

8. Nástavec na WC 3,- Kč / den 

9. Sedačka do vany 3,- Kč / den 

10. Sedačka na vanu 3,- Kč / den 

11. Jídelní stolek 4,- Kč / den 

12. Berle podpažní nebo francouzské 2,- Kč / den 

DALŠÍ SLUŽBY 

1. Doprava zapůjčené kompenzační pomůcky 100,- Kč + 7,- Kč / km 

2. Montáž (demontáž) zapůjčené kompenzační pomůcky 100,- Kč 

 
 
 
Pokud chce klient odříci smluvenou službu, musí tak učinit nejpozději v průběhu předchozího 
dne do 16 hod. Neučiní-li tak, je povinen uhradit službu v rozsahu 50 %. Výjimkou je odvoz klienta 
do zdravotnického zařízení z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu.  
 

Pokud chce klient přihlásit oběd, může tak učinit u pracovnic pečovatelské služby 2 dny předem, 
v odůvodněných případech předcházející pracovní den telefonicky do 8:30 hodin. 
Oběd je možné odhlásit u pracovnic pečovatelské služby 2 dny předem, v odůvodněných 
případech předcházející pracovní den telefonicky do 8:30 hodin. Pokud klient oběd včas neodhlásí, 
je povinen uhradit jej i v případě, že oběd propadne. 
 

Do času poskytování služeb, kde je jednotkou výkonu 1 hodina, se započítává i čas nezbytný pro 
zajištění sjednané služby (tj. čas pro přípravu výkonu). 
 

Pokud poskytování těchto služeb, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, 
výše úhrady se poměrně krátí (účtována je každá započatá čtvrthodina).  
 
 
 
 
Vysvětlivka: 
        *  Elektrické lůžko lze zapůjčit pouze společně s úkony doprava a montáž (+ demontáž).  
    Vlastní doprava a vlastní montáž (+ demontáž) možná není. 
 


