Výše úhrad za úkony pečovatelské služby
Města Mladá Vožice (dále jen „PS“) od 1. 1. 2022
Pokud poskytování úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá
celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí (u úhrady za hodinu).
Základní činnosti podle § 40 zák. č. 108/2016 Sb. o sociálních službách (dále jen „zák.
o sociálních službách“), v rozsahu úkonů dle § 6 vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zák. o sociálních službách (dále jen „vyhláška“):

a) pomoc při zvládání běžných
Úkon
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

úkonů péče o vlastní osobu
úhrada
Poznámka
120,- Kč za hodinu
120,- Kč za hodinu
120,- Kč za hodinu
120,- Kč za hodinu

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní 120,- Kč za hodinu
Včetně výměny plenkových
hygieny
kalhotek
nebo
plen,
manipulace
s
inkontinenčními
pomůckami,
péče
o
podložní mísy a močové
láhve
Pomoc při základní péči o 120,- Kč za hodinu
vlasy a nehty
Pomoc při použití WC

120,- Kč za hodinu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Zajištění stravy odpovídající 74,75 Kč za oběd
věku, zásadám racionální
výživy a potřebám dietního (65,- Kč + 15% DPH)
stravování

Dovoz/donáška oběda
včetně poskytnutí obalu
(např. jídlonosiče
s termoobalem):
Mladá Vožice (včetně
Pavlova)

14,- Kč za úkon

Strava je zajištěna
dodavatelsky na základě
smluvního vztahu mezi
městem a firmou Koh-inoor Mladá Vožice a. s.
z jejich stravovny.

místní části Mladé Vožice
(Blanice, Krchova Lomná,
Bendovo Zahoří, Stará
Vožice, Noskov, Chocov,
Janov, Radvanov,
Staniměřice, Dolní Kouty,
Horní Kouty, Ústějov)
- okolní obce
Pomoc při přípravě jídla a
pití
Příprava a podání jídla a pití

16,- Kč za úkon

21,- Kč za úkon
120,- Kč za hodinu
120,- Kč za hodinu

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba
120,- Kč za hodinu
domácnosti
Pomoc při zajištění velkého
130,- Kč za hodinu
úklidu, např. sezónního
úklidu, úklidu po malování
Donáška vody
130,- Kč za hodinu

Topení v kamnech včetně
donášky a přípravy topiva,
údržba topných zařízení
Běžné nákupy a pochůzky

130,- Kč za hodinu
60,- Kč za hodinu

Běžný nákup (do tašky o
rozměru cca 40 x 45 cm)

Velký nákup, např. týdenní
nákup, nákup ošacení a
nezbytného vybavení
domácnosti

60,- Kč za úkon

Nákup nad rámec běžného
nákupu
Včetně
dopravy
automobilem

nákupu

Praní osobního a ložního
prádla v prádelně PS:
- praní a žehlení osobního a
ložního prádla, popřípadě
jeho drobné opravy (včetně
pracích a avivážních
prostředků)

50,- Kč za 1 kg prádla

- praní včetně pracích a
avivážních prostředků

30,- Kč za 1 kg prádla

- praní (prací a avivážní
prostředky si dodá uživatel)

28,- Kč za 1 kg prádla

Žehlení, příp. drobné
opravy prádla (v místnosti
pečovatelek)

20,- Kč za 1 kg prádla

Pouze praní, usušení a
složení

Praní si uživatel může i sám
zajišťovat

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovázení dětí do školy,
120,- Kč za hodinu
školského zařízení, k lékaři
a doprovázení zpět
Doprovázení dospělých
120,- Kč za hodinu
(např. do školy, školského
zařízení, zaměstnání,
k lékaři, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující
veřejné služby) a
doprovázení zpět
Základní sociální poradenství (poskytnutí potřebných informací přispívající k řešení
nepříznivé sociální situace osob - § 37 zák. o sociálních službách ve spojení s § 3
vyhlášky ) – bez úhrady
Fakultativní činnosti (nepovinné) nad rámec základních činností:
Doprava autem po Mladé
Vožici příp. z/do místních
částí, okolních obcí

9,- Kč/km

Nutno předem domluvit

Dohled nad uživatelem

165,- Kč za hodinu

Včetně cesty za uživatelem
a od něho, pokud již tato
není součástí jiného úkonu
Pokud není prováděn žádný
jiný výše uvedený úkon,
pouhá přítomnost
pečovatelky u uživatele

Výše úhrady za fakultativní činnosti vychází z kalkulace skutečných nákladů.
Výše uvedený „sazebník“ byl schválen Radou města Mladá Vožice usnesením č. 410/2019
ze dne 13.12.2019, vychází z § 6 vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách, kde je stanovena maximální výše úhrad za
poskytování pečovatelské služby.
Od počátku jeho platnosti (od 1. 1. 2020) se zneplatňují všechny předchozí „sazebníky“.
Změna od 1. 1. 2022 spočívá pouze v navýšení ceny oběda u úkonu Zajištění
stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování, kdy tato částka stále nepřesahuje maximální cenu oběda
stanovenou ve vyhl. č. 505/2006 Sb. a schválenou výše uvedeným usnesením
Rady města Mladá Vožice.
Upozornění:
Poskytnutí fakultativní činnosti může osoba žádat pouze, pokud rovněž využívá některý
úkon ze základních činností. Provedení fakultativních činností, ale i nepravidelných časově
náročnějších základních činností je třeba domluvit s větším předstihem, aby je
pečovatelky mohly zahrnout do svých pracovních plánů.
Pokud si uživatel objedná oběd z jiného stravovacího provozu než ze smluvně zajištěného
(tedy ze stravovny Koh-i-noor Mladá Vožice a. s.), není garantována maximální cena
oběda ve výši 75,- Kč.

Úklidové práce jsou zajišťovány čistícími a úklidovými prostředky a pomůckami PS nebo
si uživatel může dodat vlastní čistící a úklidové prostředky a pomůcky, na které je zvyklý.
Pro praní prádla v prádelně PS si uživatel může dodat vlastní prací prostředky (prášek
nebo gel, aviváž, škrob), nebo využije prostředky PS.
PS má k dispozici čistící úklidové a prací prostředky pouze v základním nejlevnějším
provedení.

Bez úhrady se základní činnosti vyjma úkonu zajištění stravy (nákladů za stravu)
poskytují pouze osobám vyjmenovaným v § 75 odst. 2 zák. o sociálních službách:
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto
dětí,
b) účastníkům odboje (zák. č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády
v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození),
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 tento výkon měl činit 12
měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců,
e) pozůstalým manželům (manželkám po osobách uvedených v písmenech b) až d)
starším 70 let.

