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  Úkon            Výše úhrady 
 
pomoc a podpora při podávání jídla a pití   120 Kč/hod. 

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek   120 Kč/hod. 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120 Kč/hod. 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík   120 Kč/hod. 

pomoc při úkonech osobní hygieny   120 Kč/hod. 

pomoc při základní péči o vlasy a nehty   120 Kč/hod. 

pomoc při použití WC   120 Kč/hod. 

zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku,  
zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování – tj. 3 jídla 
denně (snídaně, oběd a večeře vč. pitného režimu)  170 Kč/den 

pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby  120 Kč/hod. 

ubytování vč. provozních nákladů souvisejících s poskytnutím ubytování  190 Kč/den 
a vč. úklidu, praní a drobné opravy ložního a osobních prádla a ošacení,   pro občany 
žehlení  MOb MOaP
    

   210 Kč/den 
             pro ostatní občany 

doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány 
veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět  120 Kč/hod. 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc  
a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob  120 Kč/hod. 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 
osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální  
začleňování osob         120 Kč/hod. 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů  120 Kč/hod. 

pomoc při vyřizování běžných záležitostí      120 Kč/hod. 

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 
a dovedností          120 Kč/hod. 

  

Úhrada za úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění  

úkonů. Pokud  poskytování  těchto  úkonů,  včetně  času  nezbytného  k jejich  zajištění,  

netrvá  celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Totéž platí pro úkony, u nichž je 

stanovena úhrada za kg. 

 

Vydáním tohoto sazebníku pozbývá platnosti sazebník úhrad vydaný usnesením  

č. 2678/RMOb1418/79/18 ze dne 22. 2. 2018.  
 


