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Příloha č. 1 

Ceník pečovatelské služby Ostrava – Jih platný od 1. 1. 2010 

Úkony pečovatelské služby Výše úhrady 
Pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu:  

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100 Kč/hod. 

- pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek 100 Kč/hod. 

- pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 
60 Kč/hod. 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100 Kč/hod. 

Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu: 
 

- pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč/hod. 

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
(s úkony osobní hygieny) 100 Kč/hod. 

- pomoc při použití WC 100 Kč/hod. 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy:  

 dovoz nebo donáška jídla pro jednotlivce 15 Kč/hod. 

 dovoz nebo donáška jídla pro manželské 
dvojice 20 Kč/hod. 

 dovoz nebo donáška jídla pro jednotlivce 
v DPS 10 Kč/hod. 

- pomoc při přípravě jídla a pití 
dovezeného oběda v jídelně DPS 20 Kč/hod. 

- pomoc při přípravě jídla a pití 
dovezeného oběda v domácnosti 100 Kč/hod. 

 příprava a podání jídla a pití (snídaně, 
oběd, svačina, večeře) 100 Kč/hod. 

Pomoc při zajištění chodu 
domácnosti:  

 běžný úklid a údržba domácnosti včetně 
domácích spotřebičů 100 Kč/hod. 

- běžné pochůzky a nákupy do 5 kg 50 Kč/hod. 

- běžné pochůzky a nákupy nad 5 kg 100 Kč/hod. 

- velký nákup, nákup ošacení a 
nezbytného vybavení domácnosti 100 Kč/hod. 



2 
 

- praní a žehlení ložního prádla, popř. 
drobné opravy 50 Kč/hod. 

 praní a žehlení osobního prádla, popř. 
drobné opravy 50 Kč/hod. 

Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím:  

 doprovod dospělých k lékaři, na orgány 
veřejné moci a organizace poskytující 

veřejné služby 
100 Kč/hod. 

Zdroj: Návrh úhrady za úkony pečovatelské služby. Vlastní zpracování. 
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Příloha č. 2  

Ceník odlehčovací pobytové služby Ostrava – Jih platný od 1. 1. 2010 

Činnosti odlehčovací pobytové 
služby Výše úhrady Předpokládané 

časové rozpětí 
Výše 

úhrady na 
den 

Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu:    
pomoc a podpora při podávání 

jídla a pití 60,- Kč/hod. 15 min. denně 15,- Kč 

pomoc při oblékání a svlékání 
včetně speciálních pomůcek 10,- Kč/hod. 30 min. denně 5,- Kč 

pomoc při přesunu na lůžko nebo 
vozík 10,- Kč/hod. 30 min. denně 5,- Kč 

pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 
6,- Kč/hod. 20 min. denně 2,- Kč 

Pomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu:    

pomoc při úkonech osobní hygieny 30,- Kč/hod. 20 min. denně 10,- Kč 
pomoc při základní péči o vlasy a 

nehty s úkony osobní hygieny 12,- Kč/hod. 10 min. 2,- Kč 

pomoc při základní péči o vlasy a 
nehty samostatně 30,- Kč/hod. 20 min. 10,- Kč 

pomoc při použití WC 6,- Kč/hod. 20 min. denně 2,- Kč 
Poskytnutí stravy nebo pomoc 

při zajištění stravy:    
dovoz celodenní stravy 10,- Kč 1 den 10,- Kč 
Poskytnutí ubytování:    ubytování (úklid, praní a drobné 
opravy prádla, žehlení) 120,- Kč 1 den 120,- Kč 

ubytování osob trvale žijících 
mimo Městský obvod Ostrava-Jih 180,- Kč 1 den 180,- Kč 

Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím:    
doprovod dospělých k lékaři, 

na orgány veřejné moci a 
organizace poskytující veřejné 

služby 

100,- Kč/hod dle potřeby - 

Fakultativní úkon:    
podání léku 5,- Kč/úkon dle předpisu lékaře dle 

potřeby 

Zdroj: Návrh úhrady za úkony odlehčovací pobytové služby. Vlastní zpracování. 
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Příloha č. 3 

Ceník pečovatelské služby Centra sociálních služeb Poruba platný od 1. 2. 2010  

Úkony pečovatelské služby Výše úhrady 
Pomoc při zvládání úkonů péče 

o vlastní osobu:  

pomoc a podpora při podání jídla a pití 100 Kč/h 

pomoc při oblékání a svlékání 100 Kč/h 

pomoc při prostorové orientaci 100 Kč/h 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100 Kč/h 

0Bpomoc při osobní hygieně  

pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč/h 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100 Kč/h 

pomoc při použití WC 100 Kč/h 

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění 
stravy 

 

dovoz nebo donáška stravy 100 Kč/úkon 

pomoc při přípravě jídla a pití 100 Kč/h 

příprava a podání jídla a pití 100 Kč/h 

1Bpomoc při zajištění chodu domácnosti  

běžný úklid a údržba domácnosti 100 Kč/h 

údržba domácích spotřebičů 100 Kč/h 

běžné nákupy a pochůzky 60 Kč/h 

velký nákup (týdenní) 100 Kč/úkon 

praní a žehlení prádla, drobné opravy 50 Kč/kg 

2Bzprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím 

 

doprovázení dospělých do škol, 
zaměstnání,k lékaři na orgány veřejné 

moci a instituce veř. služby a 
doprovázení zpět 

100 Kč/h 

Zdroj: Návrh úhrady za úkony pečovatelské služby. Vlastní zpracování. 
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Příloha č. 4 

Ceník odlehčovací pobytové služby Centra sociálních služeb Poruba platný 
od 1. 2. 2010  

Úkony odlehčovací pobytové služby Výše úhrady 
Pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu:  

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100 Kč/h 

pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek 100 Kč/h 

pomoc při přesunu na lůžko a vozík 100 Kč/h 

pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnitřním 

i vnějším prostoru 
100 Kč/h 

0BPomoc při osobní hygieně nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

 

pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč/h 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100 Kč/h 

pomoc při použití WC 100 Kč/h 

1BPoskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy: 

 

zajištění stravy 150 Kč/den 

pomoc při přípravě stravy přiměřené 
době  poskytování služby 150 Kč/den 

2BPoskytnutí ubytování:  

ubytování 180 Kč/h 

úklid, praní a drobné opravy ložního 
a osobního prádla a ošacení, žehlení 180 Kč/h 

3BZprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím: 

 

doprovázení k lékaři, na zájmové 
a volnočasové aktivity, úřady, instituce 
a jiné navazující sociální  služby a zpět 

10 Kč/h 

pomoc při obnovení nebo upevnění 
kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 

při dalších aktivitách podporujících 
sociální začleňování osob 

10 Kč/h 
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4BSociálně terapeutická činnost: 10 Kč/h 

5BPomoc při uplatňování práv, 
oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí: 
 

pomoc při komunikaci vedoucí 
k uplatňování práv a oprávněných zájmů 10 Kč/h 

pomoc při vyřizování běžných záležitostí 10 Kč/h 

6BVýchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti: 

 

nácvik a upevňování motorických, 
psychických a sociálních schopností 

a dovedností 
20 Kč/h 

Zdroj: Návrh úhrady za úkony odlehčovací pobytové služby. Vlastní zpracování. 
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