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Sazebník úhrad pečovatelské služby platný od 1. 11. 2019  

 

I. Základní činnosti 

 

Činnost/úkon 

 

Výše úhrady 

 

▪ 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

▪ pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130 Kč/hod..* 

▪ pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130 Kč/hod.. 

▪ pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130 Kč/hod.. 

▪ pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč/hod.. 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

▪ pomoc při úkonech osobní hygieny 130 Kč/hod.. 

▪ pomoc po použití WC 130 Kč/hod.. 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

▪ pomoc při přípravě jídla a pití 130 Kč/hod.. 

▪ příprava a podání jídla a pití                                                                                130 Kč/hod. 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

▪ běžný úklid a údržba domácnosti  130 Kč/hod.. 

▪ běžné nákupy a pochůzky  130 Kč/hod.. 

▪ velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení 

domácnosti  

130 Kč/hod. 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

▪ doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující 

veřejné služby a doprovázení zpět 
130 Kč/hod.. 
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II. Fakultativní činnosti 

 

 

 

 

Činnost/úkon 

 

Výše úhrady 

 

▪ 1. Aktivizační činností. 

  
150,- /hod.   

• Pomoc při zajištění péče o domácí zvíře (jedná se o jednorázovou pomoc 

v nouzové situaci. O poskytnuti služby rozhoduje Vedoucí PS.) 
150,- /hod.   

• pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 150,- /hod.   

• Povídání s klientem (poskytuje se v případě kapacitních možností PS) 150,- /hod.   

• Vaření nebo pečení společně s uživatelem (poskytuje se v případě 

kapacitních a časových možností PS) 

            150,- /hod.   

• Dohled nad dospělým občanem (pokud rodina nebo osoba pečující se musí 

odejít k lékaři či do práce pečovatel může strávit maximálně dvě hodiny s 

klientem. Služba se poskytuje v případě kapacitních možností PS.) 

             150,- /hod.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  úkon je krátkodobým (max. 2 hod.) zastoupením pečujícího člena rodiny, nebo dohled nad uživatelem.   

       

 


