
 
SAZEBNÍK ZA POSKYTOVÁNÍ  

CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ZNOJMO 
PLATNÝ OD 1. 7. 2022 

Úkony pečovatelské služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. v platném znění a 
prováděcí vyhlášky 505/2006Sb. v platném znění  
 

Kód 
úkonu 

Název úkonu Cena/ 
jednotka 
času/ úkon 

      a)          Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1,1 Pomoc a podpora při podání jídla a pití 135,- /1 hod 

1,2 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 135,- /1 hod 

1,3 Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v bytu 135,- /1 hod 

1,4 Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,- /1 hod 
   
   b)           Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní   
                 hygienu: 

 

2,1  Pomoc při úkonech osobní hygieny 135,- /1 hod 

2,2  Pomoc při základní péči o vlasy 135,- /1 hod 

2,3  Pomoc při základní péči o nehty (mimo pedikúry) 135,- /1 hod 

2,4  Pomoc při použití WC 135,- /1 hod 

   
  c)         Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

3,1  Dovoz nebo donáška oběda Znojmo/ ostatní obce 40,- 
3,2 Pomoc při přípravě jídla a pití 135,- /1 hod 

3,3 Příprava a podání jídla a pití 135,- /1 hod 

  
  d)        Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

4,1 Běžný úklid a údržba domácnosti 135,- /1 hod 

4,4 Donáška vody 135,- /1 hod 
4,5 Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení   135,- /1 hod 

4,6 Běžné nákupy 135,- /1 hod 
4,7 Běžné pochůzky 135,- /1 hod 

4,9 Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 80,- /1 kg 
4,10 Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 80,- /1 kg 
   

e)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  
5,1 Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 

orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.  
 

135,- /1 hod 

f)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

5,2 Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět. 
 

135,- /1 hod 

 
Více informací  podá: 
          kontaktní osoba:  
                Bc. Jaroslava Valová, DiS. - vedoucí Charitní pečovatelské služby Znojmo  
                                                  tel:          mob: +420 731 402 781   
                                            e-mail:         chps@znojmo.charita.cz 
                                       adresa:       Pontassievská 1,   669 02 Znojmo 
 


