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CENÍK ÚHRAD ZA ÚKONY POSKYTOVANÉ PEČOVATELSKOU SLUŽBOU 

PLATNÝ OD 1. 1. 2014 

 

Schválený Usnesením Rady Města Týniště nad Orlicí č. 69 ze dne 4.11.2013 

 

I. Základní činnosti Výše úhrady 

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

 

 

25,-Kč /15 min 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 

pomoc při úkonech osobní hygieny, 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 

pomoc při použití WC 

 

                        

25,-Kč /15 min 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

/Výše cen za jednotlivá jídla jsou stanoveny dodavatelem/ 

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování – strava normální, dieta žlučníková, diabetická apod. 

 snídaně – obyvatelům DPS 

 oběd – při odběru 15 a více obědů za měsíc 

 oběd – při odběru do 15 obědů měsíčně 

 večeře – obyvatelům DPS 

 

 

24,-Kč 

60,-Kč 

65,-Kč         

50,-Kč 

dovoz nebo donáška jídla: 

 dovoz obědů (včetně poskytnutí, mytí jídlonosičů a 

termoobalů, jídelního lístku, naservírování jídla na talíř, 

pokud to klient potřebuje), 

 donáška jídla obyvatelům DPS (včetně jídelního lístku a 

naservírování jídla na talíř, pokud to klient potřebuje) 

 

 

20,-Kč/úkon 

                                 

                        

6,-Kč/úkon 

pomoc při přípravě jídla a pití, 

příprava a podání jídla a pití 

 

25,-Kč /15 min 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 

běžný úklid a údržba domácnosti, 

údržba domácích spotřebičů, 

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid apod.), 

donáška vody, 

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 

 

30,-Kč /15 min 
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běžné nákupy a pochůzky 25,-Kč /15 min 

velký nákup nad 15kg 110,-Kč/ úkon 

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

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

 

doprovody dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 

poskytující veřejné služby, 

jiné doprovody 

 

                        

25,-Kč /15 min 

II. Fakultativní činnosti (volitelné, nepovinné) 

 

 

dohled nad užitím léků 10,-Kč/ úkon 

dohled nad dospělým občanem – do 1 hodiny denně 

dohled nad dospělým občanem – 1 až 5 hodin denně 

dohled nad dospělým občanem – 5 a více hodin denně 

 

25,-Kč/15min 

20,-Kč/15min 

15,-Kč/15 min      

aktivizace klienta – vycházky, čtení, společenské hry apod. 15,-Kč/15 min 

vyplnění žádosti příspěvku na péči, vyplnění žádosti do DPS, DpS apod. 

(tisk žádosti, vyplnění žádosti, jednání s úřady) 

 

50,-Kč/úkon 

hospodaření s finanční hotovostí klienta (na žádost klienta nebo jeho 

opatrovníka) 

 

50,-Kč/měsíc 

Výše částky u úkonů s hodinovou sazbou, se počítá podle skutečně spotřebovaného času 

nezbytného k zajištění a poskytnutí úkonu. 

 

Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady: účastníkům odboje, osobám, které jsou 

účastny rehabilitace, osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním 

útvaru, pozůstalým manželům po výše uvedených osobách starším 70 let.(Zákon 

č.108/2006Sb. o sociálních službách, §76 odst. 2 v platném znění) 

 


