
  

Přílohy 
 
Příloha č. 1: Organizační schéma struktury PO SSMH 

 

Zdroj: [online] Dostupný z WWW: <http://ssmh.cz/index.php?kategorie=1&clanek=11>. [cit. 28.3.2011] 

 



  

Příloha č. 2: Ceníky služeb za jednotlivé poskytované služby organizace1 

 
Výše úhrady za Pečovatelské služby 
 
Pečovatelské návštěvy u klientů jsou rozlišeny dle časového rozsahu: 
 

typ 1 rozsah do 30 min. 45 Kč/úkon 
typ 2 rozsah do 45 min. 70 Kč/úkon 
typ 3 rozsah do 60 min. 95 Kč/úkon 
 
Základní úkony v přímé péči Cena 
pomoc při běžných úkonech osobní hygieny 100,- Kč/hod 
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100,- Kč/hod 
pomoc při použití WC 100,- Kč/hod 
pomoc při oblékání a svlékání 100,- Kč/hod 
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,- Kč/hod 
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu 100,- Kč/hod 
příprava jídla a pití, či pomoc při podávání jídla a pití 100,- Kč/hod 
pomoc a podpora při podávání jídla (při podání oběda) 100,- Kč/hod 
pomoc při zajištění chodu domácnosti, běžný úklid 100,- Kč/hod 
praní a žehlení prádla včetně jeho drobné úpravy   50,- Kč/kg 
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti  100,- Kč/hod 
údržba domácích spotřebičů 100,- Kč/hod 
vynesení odpadků   25,- Kč/úkon 
doprovod dětí do školního zařízení, k lékaři a zpět  100,- Kč/hod 
doprovod dospělích do zaměstnání, k lékaři, na úřady 100,- Kč/hod 
nutné pochůzky   40,- Kč/úkon 
běžný nákup   50,- Kč/úkon 
velký nákup, nákup ošacení, či vybavení domácnosti 100,- Kč/úkon 
mytí nádobí 100,- Kč/úkon 
podání jídla v jídelně PS   10,- Kč/úkon 
dovoz nebo donáška teplého jídla vč. dietního stravov.   14,- Kč/úkon 
dovoz oběda obyvatelům DPS   10,- Kč/úkon 
donáška vody, topení v kamnech, údržba topení 100,- Kč/hod 
příprava a podání léků sestrou v domácnosti   42,- Kč/úkon 
                    
Fakultativní úkony  Cena 
koupel v koupacím lůžku 250,- Kč/úkon 

30 minut 111,- Kč 
45 minut 155,- Kč ošetřovatelská návštěva 
60 minut 198,- Kč 

konzultace zdravotního stavu s odborným lékařem 116,- Kč/úkon 
odběr biologického materiálu   71,- Kč/úkon 

doprava vozidlem (vč. mzdy řidiče 104,- Kč/hod)   39,- Kč/km 
pronájem termonosiče   30,- Kč 

                                                 
1 Zdroj: Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření příspěvkové organizace za rok 2010. 
 



  

Výše úhrady za Respitní péči 

Ubytování Cena 
jednolůžkový pokoj 180,- Kč/den 
dvojlůžkový pokoj 160,- Kč/den 

 
    

    
 
 
 
 
 
 

 
Výše úhrady za službu Domácí péče  
 

Základní úkony v péči Cena 
koupel v koupacím lůžku  280,- Kč/úkon 
ošetřovatelská návštěva v délce 30 minut 130,- Kč/úkon 
ošetřovatelská návštěva v délce 45 minut 180,- Kč/úkon 
ošetřovatelská návštěva v délce 60 minut 230,- Kč/úkon 
aplikace léčiv    75,- Kč/úkon 
příprava a podání léků sestrou v domácnosti   50,- Kč/úkon 
příprava a podání léků do zásobníku   40,- Kč/úkon 
konzultace zdrav. stavu s odborným lékařem 130,- Kč/úkon 
odběr biologického materiálu    80,- Kč/úkon 
            
Výše úhrady za službu Rehabilitace  

   
      
 

 

 

 

 

 

Výše úhrady za Jesle 

 Cena 
Při příjmu rodiny v p ředchozím kalendářním čtvrtletí:  
do výše 1,0 násobku životního minima    300,- Kč/měsíc 
od výše 1,5 život. min. do 2,25 násobku život. minima    600,- Kč/měsíc 
vyšší než 2,25 životního minima 1 100,- Kč/měsíc 
Jednorázové umístění dítěte v jeslích      50,- Kč/hod 
Pobyty po dobu 5 dní    110,- Kč/den 
Děti rodi čů s trvalým bydlištěm mimo Havířov    200,- Kč/den 
 

Péče 
Úhrada za péči je stanovena v závislosti na 
přiznaném příspěvku na péči a jeho výši: 
bez příspěvku   65,- Kč/den 
příspěvek ve výši   2 000,- Kč   65,- Kč/den 
příspěvek ve výši   4 000,- Kč 130,- Kč/den 
příspěvek ve výši   8 000,- Kč 265,- Kč/den 
příspěvek ve výši 12 000,- Kč 400,- Kč/den 

Základní úkony v péči Cena 
částečná masáž zad   85,- Kč 
masáž zad 150,- Kč 
masáž končetiny   85,- Kč 
aplikace parafínu   80,- Kč 
perličková koupel podvodní 155,- Kč 
perličková koupel podvodní se zábalem 170,- Kč 
vířivá koupel horních končetin   90,- Kč 
vířivá koupel dolních končetin 100,- Kč 



  

Příloha č. 3: Demografická analýza města Havířova 

Graf vývoje počtu narozených a zemřelých obyvatel města Havířova od r. 1970 do r. 2010 
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Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, stav k 1.1.2010. Vlastní zpracování.  
 

Od roku 1996 je v Havířově evidováno více zemřelých obyvatel, než narozených. Havířov 

zaznamenává odliv mladých občanů a také málo početné rodiny. To signalizuje nutnost 

poskytování sociálních služeb. Další graf ukazuje, že se ve městě zvyšuje v posledních 10 

letech počet obyvatel starších 60 let, to dokládá stárnutí obyvatelstva města. 

 
Graf vývoje věkové struktury obyvatel města od 60 let a více od r. 1995 do r. 2010 
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Zdroj: ČSÚ, Běžná evidence obyvatelstva, stav k 1.1.2010. Vlastní zpracování. 


