
 
 

Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby  
 
 

   
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby 
 a ) pomoc při zvládání běžných úkonů 
  péče o vlastní osobu                                                                                                                                          
-  pomoc a podpora při podávání jídla a pití………………………………………………….60,- Kč/ 1 hod. 
-  pomoc při oblékání, svlékání včetně 
   speciálních pomůcek ...................................................................................... 40,- Kč/ 1 hod. 
-  pomoc při prostorové orientaci ..................................................................... 40,- Kč/ 1 hod. 
-  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík ........................................................ 40,- Kč/ 1 hod. 
        
 b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí 
    podmínek pro osobní hygienu 
-  pomoc při úkonech osobní hygieny ............................................................... 40,-Kč/ 1 hod. 
-  pomoc při základní péči o vlasy a nehty ........................................................ 30,-Kč/ 1 hod. 
-  pomoc při použití WC..................................................................................... 20,-Kč/ 1 hod. 
 
c) poskytnutí stravy nebo pomoc  při zajištění stravy                                                       
-  dovoz nebo donáška oběda ........................................................................... 16,- Kč/  úkon 
-  pomoc při přípravě jídla a pití ........................................................................ 80,- Kč/ 1 hod. 
-  příprava a podání jídla a pití .......................................................................... 60,- Kč/ 1 hod. 
 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 
-  běžný úklid  a údržba domácnosti ................................................................. 70,-Kč/ 1 hod 
-  pomoc při zajištění velkého úklidu  domácnosti, 
    například sezónní, po malování  .................................................................... 85,-Kč/ 1 hod. 
- donáška vody .................................................................................................. 60,-Kč/ 1 hod. 
- topení v kamnech včetně 
  donášky a přípravy topiva ............................................................................... 70,-Kč/ 1 hod. 
- běžné nákupy a pochůzky ............................................................................... 20,-Kč/ 1 hod.                                                            
- velký nákup (např. týdenní nákup) ................................................................. 50,-Kč/ 1 úkon  
- praní a žehlení ložního prádla vč. prášku, aviváže, mandlování,  
  žehlení, drobné opravy ................................................................................... 60,-Kč/ 1 kg  
- praní a žehlení osobního prádla vč. prášku,  aviváže, mandlování, 
  žehlení, drobné opravy ................................................................................... 60,-Kč/ 1 kg 
 
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
- doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci 
  a instituce poskytující veřejné služby  
  a doprovázení zpět .......................................................................................... 60,-Kč/1 hod. 
 
  
 
 



 
 
Sociální poradenství ........................................................................................ zdarma 
 
Fakultativní služby: 
Aktivizace jednotlivců nebo skupin uživatelů  
1. pomoc a podpora při četbě knih .........................................................................  zdarma 
2. hraní různých společenských her ........................................................................  zdarma 
3. pomoc a podpora při individuálních ručních pracích ......................................... zdarma 
4. besedy, přednášky, výlety, návštěvy divadel  ..................................................... dle kalkulace akce 
           
 
                                        
 
 
 
…………………………………………………………..  ………………………………………………………………… 
               Sociální pracovník                                                        žadatel 
 
Sazebník úhrad za úkony pečovatelské služby schválený usnesením RM č. 8/2014 ze dne 8. 1. 
2014 
 
Platnost sazebníku od 1. 1. 2014                                                                                                       
 


