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Sazebník úkonů Pečovatelské služby města Pečky                             
platný od 1.1.2022  

 
Příloha č. 1 "Smlouvy o poskytování sociální služby - pečovatelské služby"   

 
Základní činnosti    

Úkon Úhrada Komentář  

Péče v domácnosti klienta                                                      

pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

130,- Kč / hod. 

  

pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití Snídaně, svačina, večeře  

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek Včetně bandáže končetin  

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík    

pomoc při úkonech osobní hygieny  
Sprchování/koupel v domácnosti, omytí 
žínkou, oholení vousů, promazání těla  

pomoc při použití WC   

pomoc při základní péči o vlasy a nehty   

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru   

Péče ve středisku osobní hygieny  

pomoc při úkonech osobní hygieny 

130,- Kč / hod. 
 

   

pomoc při základní péči o vlasy a nehty   

pomoc při použití WC    

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek   

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík   

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

dovoz/donáška jídla    30,- Kč/úkon   

Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

běžný úklid a údržba domácnosti 
 

 
Včetně pomoci s vypráním a 
pověšením prádla v domácnosti  

pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezonního 
úklidu, úklidu po malování    

donáška vody 130,- Kč/hod. 
Např. ze studně pokud není dům 
napojen na vodovodní řád  

topení v kampech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 
topných zařízení    

běžné nákupy a pochůzky  Včetně soupisu nákupu  

velký nákup 115,- Kč/úkon 
Např. např. týdenní nákup, nákup 
ošacení, vybavení domácnosti  

praní a žehlení osobního a ložního prádla v prádelně PS, 
popřípadě jeho drobné opravy  70,- Kč/1kg prádla 

včetně případného odvozu a dovozu 
prádla, pracích a avivážních prostředků 
 
  

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

doprovázení dospělých/dětí do školy, zaměstnání, k lékaři, na 
veřejné instituce, a doprovázení zpět 130,- Kč / hod. 

Včetně dovozu do střediska osobní 
hygieny/denního stacionáře a zpět 
domů  

 
 
¨ 
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Fakultativní služby (doplňující)   

Úkon Úhrada Komentář  

použití vany/sprchy ve středisku osobní hygieny 
15,- Kč/úkon 

  

 
 

  

    
 
Stanovení výše úhrady    

Součástí pečovatelské služby je základní sociální poradenství, které je poskytováno zdarma.  
 
Sazebník úkonů je v souladu s příslušnými právními předpisy - vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
  
Úhrada za poskytnutí níže uvedených časových činností vychází podle skutečně spotřebovaného času 
nezbytného k zajištění úkonu. Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 
Evidence poskytnuté péče probíhá formou čteček čárových kódů. U činností evidovaných hodinově se 
započítává každá započatá pětiminuta. 
  

 
 
Platnost a účinnost sazebníku 

    
Tento sazebník nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2022; k tomuto dni se také ruší platnost/účinnost předešlého 
sazebníku.    
 

   
 

   
Klient je s tímto sazebníkem seznámen při podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby – pečovatelská služba a stává se 
její nedílnou součástí.  
 
 
 
V ……………………..dne………………..                                  V Pečkách dne……………………………. 
 
 
 
 
 
______________________________                                        ________________________________ 
            podpis Klienta                                                                             podpis Poskytovatele 
  
    

 


