
 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽIVOTA 90 

PLATNÝ OD 01.04.2022 

 

Úhrada za poskytování pečovatelské služby je stanovena v návaznosti na ustanovení 

vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů . 

 

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pit 

135 Kč za hodinu 

• Pracovníci v sociálních službách krájí a podávají stravu. Také dohlížejí na 

dodržování pitného režimu. 

• Časová dotace úkonu cca 20–40 min.  

 

2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (např. ortéz) 

135 Kč za hodinu 

• Časová dotace úkonu cca 30 min. 

3. Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

135 Kč za hodinu 

• Tato pomoc je určena zejména pro ty uživatele, u kterých hrozí nebezpečí 

pádu, a kteří sami nemohou chodit volně po svém bytě. Pracovník v 

sociálních službách také může pomoci s nácvikem pohybu ve vnitřním 

prostoru, může s uživatelem chodit po schodech, po chodbě s holí, nebo s 

chodítkem. 

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 

135 Kč za hodinu 

• Časová dotace úkonu cca 15 min. 

 

5. Pomoc při úkonech osobní hygieny 

135 Kč za hodinu 

• Pracovník v sociálních službách pomáhá při běžném umytí u umyvadla, při 

sprchování ve vaně, nebo ve sprchovém koutu. Naše PS poskytuje také 

pomoc a podporu při osobní hygieně imobilním uživatelům; 



 

 

• Časová dotace úkonu cca 30–45 min. 

 

6. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

135 Kč za hodinu 

• V případě, že péče vyžaduje odbornou pomoc, pracovník pečovatelské 

služby předá kontakt na příslušné pracoviště.  

 

7. Pomoc po použití WC 

135 Kč za hodinu 

• Časová dotace úkonu cca 15 min.  

  

8. Pomoc při přípravě jídla a pití anebo příprava a podání jídla a pití 

135 Kč za hodinu 

• Pracovník v sociálních službách pomůže s prostřením a úpravou stolu nebo 

stolku k lůžku a naservírováním pokrmů na talíře nebo jiné vhodné 

servírovací nádobí, nebo pomůže s přípravou a ohřevem pokrmů.  

• Časová dotace úkonu cca 30–45 min. 

 

9. Běžný úklid a údržba domácnosti 

135 Kč za hodinu 

• Je poskytován na základě potřeb a přání uživatele a na základě provozních 

a kapacitních možností poskytovatele. Pečovatelská služba zajištuje pomoc 

s úklidem v místnostech, které jsou prokazatelně obývány uživatelem 

(nejedná se o místnost, která patří jinému členovi domácnosti či například o 

místo určené pro skladování věcí).   

• Pracovník v sociálních službách  může poskytnout pomoc s drobnými 

domácími pracemi jako je výměna ložního prádla, včetně podložky na 

matraci a stlaní lůžka, zalévání květin. Úkon může rovněž zahrnovat praní 

drobného prádla, jeho věšení a žehlení, popř. drobné opravy prádla (např. 

přišití knoflíku, přišití malé odpárané části apod.) v domácnosti uživatele. 



 

 

V rámci jedné návštěvy pracovník v sociálních službách může ručně přeprat 

maximálně 5 kusů drobného prádla (ne kalhoty, bundy, ložní prádlo apod.).  

• Dalším úkonem souvisejícím s běžným úklidem, může být i praní prádla 

v automatické pračce uživatele a jeho věšení. 

• Časová dotace úkonu cca 60 min 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti – naše služba 

neprovádí úklid ve výškách nad 2,5 metru a velký úklid (sezónní úklid, 

úklid bytů po malování, mytí oken, mytí stropních svítidel) 

 

Na základě požadavku uživatele může PS zajistit kontakt na komerční úklidové firmy 

nebo také může pomoci při vyhledávání firem poskytujících řemeslné práce potřebné 

k údržbě domácnosti, jako jsou například instalatérské práce (voda, plyn), 

elektrikářské práce, malířské, natěračské, zednické práce atp.  

Zároveň upozorňujeme, že naše služba pak nenese zodpovědnost za kvalitu, 

včasnost a rozsah prací a služeb poskytnutých uživateli externími 

poskytovateli. 

 

10. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných 

zařízení  

135 Kč za hodinu. 

 

11. Běžné nákupy a pochůzky 

135 Kč za hodinu. 

• Pracovník v sociálních službách nakoupí/přinese/doprovodí na nákup s 

hmotností do 6 kg. Pomůže s vyřizováním pochůzek např. na poštu, na úřad, 

k lékaři pro recept apod.  

• V případě, že pracovník v sociálních službách jde na nákup sám, klient je 

povinen před nákupem předat oproti podpisu pracovníka v sociálních 

službách předpokládanou finanční částku, po nákupu pracovník v sociálních 

službách nákup vyúčtuje (na všechny zakoupené položky doloží účtenku) a 

vrátí zbytek finančních prostředků klientovi – klient podpisem potvrdí 

správnost předloženého vyúčtování a vrácení financí. 



 

 

• Pracovník v sociálních službách nesmí uskutečnit nákup ze svých 

finančních prostředků. 

• Časová dotace úkonu cca 45–60 min.   

 

12. Velký nákup, např. týdenní nákup, donáška vody, nákup ošacení a 

nezbytného vybavení domácnosti 

135 Kč za hodinu 

• Poskytuje se podobně, jako běžný nákup. Jediný rozdíl je v tom, že se jedná 

se o nákup zboží nad 6 kg, nejvíce však do 15 kg. Pokud uživatel velké 

nákupy bude požadovat, je potřeba, aby si na ně zajistili tašku na kolečkách. 

• Pracovník v sociálních službách nesmí uskutečnit nákup ze svých 

finančních prostředků. 

• Časová dotace úkonu cca 45–60 min.  

 

13. Doprovázení k lékaři, na úřady a instituce poskytující veřejné služby a 

doprovázení zpět 

135 Kč za hodinu 

• Doprovody je třeba nahlásit vedoucí nejpozději 5 pracovních dní před 

provedením požadovaného úkonu (při pozdějším nahlášení nemůže vedoucí 

zaručit, že na požadovaný termín bude volný pracovník). Doprovody trvající 

déle než 2 hod. mohou být uskutečněny pouze v případě dostatečné pracovní 

kapacity a rozhoduje o nich vedoucí. 

• Časová dotace úkonu cca 60–120 min 

 


