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Žádost o poskytování pečovatelské služby 
 

 

A: Žadatel: 

Jméno:                                               Příjmení:                                                         Titul: 

Datum narození:                                                              

Trvalý pobyt:      

Faktický pobyt: 

Příspěvek na péči: /nepovinný údaj/                              ANO – NE                  Stupeň:    I.   II.   III.   IV. 

Telefon:                                             Mobil: 

Ošetřující lékař: 

 

 

B: Kontaktní osoba žadatele: /nepovinný údaj/ 

Jméno:                                              Příjmení:                                                            Titul: 

Telefon:                                            Mobil:  

 

 

C: Žádám o poskytování pečovatelské služby v tomto rozsahu úkonů: 

 

Činnosti a úkony pečovatelské služby Úkon Četnost Výše úhrady 

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

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití   120 Kč/h 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek      120 Kč/h 

 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

vnitřním prostoru 
  120 Kč/h 

 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík       120 Kč/h 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

    osobní hygienu: 
  

 

 

 pomoc při úkonech osobní hygieny         120 Kč/h 

 pomoc při základní péči o vlasy a nehty   120 Kč/h 

 pomoc při použití WC   120 Kč/h 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:    

 dovoz nebo donáška jídla   8 Kč/úkon 

 pomoc při přípravě jídla a pití   120 Kč/h 

 příprava a podání jídla a pití        120 Kč/h 
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Činnosti a úkony pečovatelské služby Úkon Četnost Výše úhrady 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti:    

 běžný úklid a údržba domácnosti   120 Kč/h 

 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, 

např. sezónního úklidu, úklidu po malování 
  120 Kč/h 

 donáška vody   120 Kč/h 

 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, 

údržba topných zařízení 
  120 Kč/h 

 běžné nákupy a pochůzky   120 Kč/h 

 velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení 

a nezbytné vybavení domácnosti 
  115 Kč/úkon 

 praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy   50 Kč/kg 

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

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:    

 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, 

zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 

poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

  120 Kč/h 

 

Pozn.: Úhrada za úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud  

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

je stanovena úhrada za kg. V případě nutnosti dvou pracovníků k zajištění úkonů se počítá dvojnásobek 

skutečně spotřebovaného času. 

 

 

Žadatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 

a sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby mu byly předány v písemné podobě. Žadatel prohlašuje 

a svým podpisem stvrzuje, že byl řádně a v celém rozsahu seznámen s vnitřními pravidly pro poskytování 

pečovatelské služby a sazebníkem úhrad za úkony pečovatelské služby, vzniklé nejasnosti mu byly 

vysvětleny. Žadatel prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že veškeré údaje v této žádosti jsou pravdivé 

a úplné.  

Poskytovatel pečovatelské služby postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se  zákonem 

o zpracování osobních údajů (č. 110/2019 Sb.), který provádí nařízení EU 2016/679 (GDPR). Pro zahájení 

poskytování pečovatelské služby je poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele včetně zvláštní 

kategorie (citlivých) osobních údajů a další osobní údaje jím poskytnuté (zejména identifikační údaje: jméno, 

příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, ošetřující lékař; uživatelské údaje: o poskytovaných 

úkonech, průběhu poskytování služby a osobní údaje na osoby blízké).  

Shromažďování a uložení osobních údajů vyplývá z titulu plnění smlouvy o poskytování pečovatelské služby, 

na jejímž základě poskytovatel službu poskytuje. Účelem zpracování poskytnutých osobních údajů je činnost 

spojená s poskytováním pečovatelských služeb. Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po 

dobu trvání účelu zpracování osobních údajů a následně budou uloženy po dobu trvání závazkového vztahu 

a po dobu trvání oprávněného zájmu správce. Osobní údaje jsou náležitě zabezpečeny před neoprávněným či 

protiprávním zpracováním. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_zpracov%C3%A1n%C3%AD_osobn%C3%ADch_%C3%BAdaj%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_zpracov%C3%A1n%C3%AD_osobn%C3%ADch_%C3%BAdaj%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/Na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_Evropsk%C3%A9_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%A9_na%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_o_ochran%C4%9B_osobn%C3%ADch_%C3%BAdaj%C5%AF
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Správce osobních údajů: Statutární město Ostrava – městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, 

se sídlem Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava, IČO: 00845451 

 

 

 

 

 

Datum:  

 

Podpis žadatele: 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

D: Vyjádření sociálního pracovníka k žádosti o poskytnutí pečovatelské služby: 

 

Žadatel   MÁ   –   NEMÁ    sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení 

Poskytnutí pečovatelské služby           DOPORUČUJI   –   NEDOPORUČUJI 

Zdůvodnění nedoporučení žádosti o poskytnutí pečovatelské služby: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Datum: 

 

Podpis sociálního pracovníka: 

 

 

 

 

 

 

 

 


