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I. 

Obecná ustanovení 

 

Poskytovatel služby:  

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek 
Sadové nám. 152/39, 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček, +420 585 155 098,  
www.premonstratky.cz, michaela@premonstratky.cz 
 

Kontaktní údaje: 

Domov sv. Norberta 
Sadové nám. 152/39 
779 00 Olomouc-Svatý Kopeček 
Tel.:  585 155 097 
domov.ved@premonstratky.cz  
 

Charakteristika : 

Domov sv. Norberta (dále jen Dsv.N) se při všech svých činnostech řídí zákonem o 
sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Služba se 
poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob Domova sv. Norberta a místní 
obce. 

II. 

Způsob úhrady služeb 

 

Úhrada všech služeb včetně úhrady nájemného a stravného probíhá na základě Dokladu 
o úhradě, který je vystaven ve 3 vyhotoveních, každý s platností originálu. Jedno obdrží 
klient, druhé vyhotovení pokladní Dsv.N. a třetí zřizovatel DsvN. Úhradu je možné 
provádět hotově u pokladní DsvN. nebo převodem na číslo bankovního účtu: 
184918245/0300.  

III. 

Platnost a účinnost 

 
Tento ceník nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2016. 
Všechny dříve sestavené ceníky s účinností tohoto ceníku zanikají.  
 
 
V Olomouci dne 1. 2. 2016                               Mgr. S. Michaela Ludmila Nováková 
                                                                                    provinční představená 
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ROZHODNUTÍ 
Zřizovatele č. 3/2017 s platností od 1. 4.2017 

 

 

VYDÁVÁM  

 

 

Ceník pečovatelské služby Domova sv. Norberta 
dle zákona 108/2006 Sb. upraveného vyhláškou 505/2006 Sb.a pozdějších dodatků 

 

I. 

Obecná ustanovení 

 

 

Poskytovatel služby:  

Českomoravská provincie Kongregace sester premonstrátek 
Sadové nám. 152/39, 779 00 Olomouc-Svatý Kopeček, +420 585 155 098 
www.premonstratky.cz , michaela@premonstratky.cz 
 

Kontaktní údaje: 

Domov sv. Norberta 
Nám. Sadové 152/39 
779 00 Olomouc-Svatý Kopeček 
Tel.:  585 155 097 
domov.ved@premonstratky.cz 
 

Charakteristika : 

Domov sv. Norberta (dále jen Dsv.N) se při všech svých činnostech řídí zákonem o 
sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Služba se 
poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob Domova sv. Norberta a místní 
obce. 
 
 

II. 

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby 

 

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  
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1.1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
1.2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 
1.3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 
1.4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:  
2.1. pomoc při běžných úkonech osobní hygieny 
2.2. pomoc s celkovou hygienou těla 
2.3. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
2.4. pomoc při použití WC 

3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  
3.1. dovoz nebo donáška jídla 
3.2. pomoc při přípravě jídla a pití 
3.3. příprava(ohřev) a podání jídla a pití 

 

4. pomoc při zajištění chodu domácnosti:  
4.1. běžný úklid a údržba domácnosti 
4.2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 
4.3. velký nákup:týdenní nebo nákup ošacení 
4.4. běžné nákupy a pochůzky 
4.5. praní a žehlení  prádla, popřípadě jeho drobné opravy  

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

5.1. doprovázení dospělých k lékaři, na úřady a  instituce  
 

III. 

Výše úhrady za poskytování pečovatelské služby 

 
a) 100,- Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 

úkonů provedených v pracovních dnech  v době 6.00 – 19.00 hod. 

b) 105,- Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění 
úkonů provedených ve dnech svátků a pracovního klidu 

c) 8,- Kč za úkon v pracovních dnech, svátcích a o víkendech donáška stravy 
v prostorách Norbertina 

d) 20,- Kč za úkon v pracovní dny a 24 Kč za úkon ve svátky a dny pracovního 
volna mimo sídlo PS- donáška stravy + spotřebovaný čas na dojití a návrat ve výši 
100,-/hod. 

 

e) 70,- Kč za úkon/hod. doprovod k lékaři, na úřady a  instituce, vyzvedávání léků 
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IV. 

Fakultativní (ostatní) služby 

 
Dohled nad léčebným režimem (orientační měření krevního tlaku, dohled nad užitím 
léků, mastí, kapek aj. dle pokynů ošetřujícího lékaře) – ZDARMA (je poskytováno při 
službách základních). 
 
 
Tento ceník je platný od 1. 4. 2017 do vydání nového ceníku. 
 
 
 
 
                                                                          Mgr. S. Michaela Ludmila Nováková 
                                                                                    provinční představená 
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ROZHODNUTÍ 
Zřizovatele č. 2/2016 s platností od 1.4.2016 

 

VYDÁVÁM  

Změnu Ceníku pečovatelské služby Domova sv. Norberta 

dle zákona 108/2006 Sb. upraveného vyhláškou 505/2006 Sb. 

a pozdějších dodatků 

 

 

Změna ceny: 

 

1. Strava: Tablety (cena + 15% DPH, včetně provozních nákladů 
souvisejících s přípravou stravy): 

Režim převzatý z CHD-Pro celodenní stravu 

 

Snídaně (+ přesnidávka): 24,- + 4= 28,00,- 

Oběd:                    56,- + 8= 64,00,- 

Večeře (+ svačina):      50,- + 8= 58,00,- 

                        -------------------- 

Celkem:      bez DPH 130,00Kč včetně DPH 150,00Kč 

 

2. Služba: Donáška  
Donáška v pracovních dnech, o víkendech i svátcích  

8,00 Kč/úkon 

 

Donáška mimo Domov sv. Norberta, obec Svatý Kopeček: 

Pracovní dny, víkendy, svátky 20,00Kč/úkon + skutečně 

spotřebovaný čas na cestě (odchod – návrat) z částky 

90,00Kč/hod. 

 

3. Zůstává beze změny: Dodávka obědů/kastrůlek 60,00Kč. 
 

 

 

Svatý Kopeček, 1.4.2016 

 

 

Mgr. S. Michaela Ludmila Nováková                                                                                

                                    provinční představená 
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PŘÍLOHA CENÍKU č. 3 
 

I. 

Výše úhrady za prádelnu 

 
 

Druh prádla 
Kč/ks vč.21% 
DPH 

Deka prošívaná 67,00 

Kapesníky, žínka froté 6,00 

Kuchyňská utěrka 9,00 

Košile,halenka 26,00 

Larisa malá,povlak 
židl. 23,00 

Larisa velká 33,00 

Polštář 70x90 20,00 

Polštář 40x60 10,00 

Ponožky-páry 8,00 

Povlak90x200 32,00 

Plena bavlněná 9,00 

Prostěradlo - bavlna 26,00 

Prostěradlo - froté 23,00 

Přehoz bavlněný gauč 33,00 

Přehoz bavlněný 16,00 

křeslo 

Přehoz 180x200 41,00 

Pyžamo,noční košile 29,00 

Rolák,svetr, vesta 23,00 

Ručník obyčejný 12,00 

Ručník froté 14,00 

Šaty, sukně, kalhoty 29,00 

Osuška70x150 24,00 

Osuška 100x150 28,00 

Tepláky-elastické 19,00 

Tričko,spodní prádlo 16,00 

Ubrusy do 2m2 16,00 

Ubrusy nad 2 m2 20,00 

Zástěra pracovní 17,00 

Záclona - za 1 m2 16,00 

Závěs - za 1 m2 17,00 

Župan,sako, bunda 56,00 

 

II. 

Výše úhrady za nájem bezbariérového bytu 

 
Výše úhrady za nájem je stanovena s ohledem na typ bezbariérového bytu (tj. rozměry 
podlahové plochy v m²), s připočtením platby za užívání a zálohy na energie (600 – 660 
Kč). Ceny se mohou v průběhu let lišit. 
 
 
Nájemné za byt 1. kategorie: 
 
Byty 1+kk (plocha 33,74 – 36,06 m²) od 4 664 Kč – 4 695 Kč (bez zálohy na energie). 
Byty 2 +kk (plocha 42,15 – 52,55 m²) od 7 004 Kč – 7 799 Kč (bez zálohy na energie). 
 

 
Tento ceník je platný od 1. 2. 2016 u nově uzavíraných smluv až do vydání nového 
ceníku. 
 
 

                        Mgr. S. Michaela Ludmila Nováková 
                                                                                              provinční představená            
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