Ceník úhrad za poskytnuté úkony
I. Rozsah nabízených základních a fakultativních služeb

Pečovatelská služba
Základní činnosti/úkony
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
pomoc a podpora při podání jídla a pití

96,- Kč/hod.

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

96,- Kč/hod.

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

96,- Kč/hod.

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

96,- Kč/hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny

96,- Kč/hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty (umytí vlasů, ostříhání nehtů)

96,- Kč/hod.

pomoc při použití WC

96,- Kč/hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování

dle dodavatele

dovoz obědů nebo donáška jídla ve městě *)

15,- Kč/1 oběd

dovoz obědů do okolních obcí *)

19,- Kč/1 oběd

pomoc při přípravě jídla a pití

96,- Kč/hod.

příprava a podání jídla a pití

96,- Kč/hod.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
běžný úklid a údržba domácnosti

96,- Kč/hod.

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
(např. mytí oken, mytí společných prostor domu)

100,- Kč/hod.

donáška vody

96,- Kč/hod.

topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných
zařízení

96,- Kč/hod.

běžné nákupy a pochůzky

96,- Kč/hod.

velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení
domácnosti
praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy

100,- Kč/úkon
60,- Kč/1 kg prádla

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
doprovod dospělých klientů k lékaři, na nákupy, na orgány veřejné moci,
instituce poskytující veřejné služby do školského zařízení, zaměstnání,
doprovod zpět

96,- Kč/hod.

*) Cena zahrnuje: administrativní zajištění - tisk a distribuci jídelních lístků, objednávku stravy, vyúčtování;
zapůjčení 2 ks termosů; přebírku stravy u dodavatele; dovoz a donášku; mytí termosů.

Fakultativní činnosti/úkony
procházka s klientem

100,- Kč/hod.

dohled v domácnosti nad dospělým klientem

100,- Kč/hod.

dohled v domácnosti nad dospělým klientem o víkendech a ve svátek

120,- Kč/hod.

dovoz motorovým vozidlem k lékaři, do SOH a na různé instituce,
odvoz / dovoz prádla

10,- Kč/1 km

pedikúra na SOH (pro klienty PS KH)

140,- Kč/úkon

pedikúra v domácnosti (pouze pro klienty PS KH)

160,- Kč/úkon

použití vysavače pečovatelské služby

20,- Kč/úkon

použití úklidových prostředků pečovatelské služby

20,- Kč/úkon

Centrum denních služeb
Základní činnosti/úkony
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
pomoc při úkonech osobní hygieny

96,- Kč/hod.

pomoc při základní péči o vlasy a nehty (umytí vlasů, ostříhání nehtů)

96,- Kč/hod.

pomoc při použití WC

96,- Kč/hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (včetně dovozu)
pomoc a podpora při podávání jídla a pití

75,- Kč *)
96,- Kč/hod.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
a dovedností
podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného
společenského prostředí

96,- Kč/hod.
96,- Kč/hod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora
při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

96,- Kč/hod.

Sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální
začleňování osob

96,- Kč/hod.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

96,- Kč/hod.

*) Vzhledem ke stanové maximální ceně 75,- Kč budou uživateli zajištěny obědy od dodavatele
Nemocnice Kutná Hora.

Fakultativní činnosti/úkony
dovoz klienta do Centra denních služeb
procházka s klientem

10,- Kč/1 km
120,- Kč/hod.

Fakultativní činnosti/úkony jsou poskytovány pouze uživatelům, kteří potřebují
a využívají základní činnosti/úkony.

II. Specifikace účtování úhrady a obsahu
1.
2. U každé činnosti/úkonu je v ceníku úhrad uvedena výše úhrady a jednotka, dle které
je úhrada stanovena.
3.
4. Pokud je výše úhrady za činnost/úkon stanovena hodinově, je účtováno vždy podle
skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění činnosti/úkonu. Pokud poskytnutí
činnosti/úkonu, včetně času nezbytného k jeho zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady
se poměrně krátí.
5.
6. Pokud úklid provádí více pracovníků, skutečně spotřebovaný čas na úklid se vynásobí
počtem pracovníků, kteří úklid provedli (úklid trvá kratší dobu).
7.
V případě úkonu (např. hygiena, oblékání), kdy provádí úkon více pracovníků z důvodu,
že jeden pracovník úkon nezvládne, je úhrada stanovena za skutečně spotřebovaný čas
potřebný k vykonání úkonu bez ohledu na počet pracovníků provádějících úkon.
Součástí úhrady za úklid nejsou úklidové prostředky. Úklid je prováděn úklidovými
prostředky uživatele.
Dle § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, se pečovatelská služba s výjimkou nákladů za stravu (tj. zajištění stravy
odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování) poskytuje
v rámci základní činnosti bez úhrady:
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,
b) účastníkům odboje,

c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní
rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní
rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona
č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace
podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný
výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě
méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před
uplynutím 12 měsíců,
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže
rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o
mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže
rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991
Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním
klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v
těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12
měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d)
starším 70 let.

III.

Platnost a účinnost

Ceník úhrad za poskytnuté úkony byl schválen usnesením Rady města Kutná Hora
č. 939/19 ze dne 4.12.2019.
Ceník úhrad za poskytnuté úkony je platný od 1.1.2020.

