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PŘÍLOHA Č. 1  

SAZEBNÍK KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY  

Č. PS  ………/…………… 

1. Osoba žádá v rámci základních a fakultativních činností pečovatelské služby o poskytnutí 

následujících úkonů: 

ÚKONY V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ Cena za 1 úkon 

A Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu   

 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití  130,- Kč/1 hod* 

 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,- Kč/1 hod* 

 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru 
130,- Kč/1 hod* 

 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,- Kč/1 hod* 

B 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu 
  

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny – bez poskytnutí mycích 

prostředků a ručníku 
130,- Kč/1 hod* 

 2. pomoc při úkonech osobní hygieny – s poskytnutím mycích 

prostředků a ručníku  
130,- Kč/1 hod* 

 3. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč/1 hod* 

 4. pomoc při použití WC 130,- Kč/1 hod* 

C Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy   
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1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy 

a potřebám dietního stravování – 1 oběd dieta č. 3, 4 a 9 

                                                – 1 snídaně (balíček) dieta č. 3, 4 a 9 

 

75,- Kč 

32,- Kč 

 2. dovoz nebo donáška jídla pro osobu žijící ve městě Vodňany a jeho 

městských částech 
22,- Kč 

 3. dovoz nebo donáška jídla pro osobu žijící mimo město Vodňany 27,- Kč 

 4. pomoc při přípravě jídla a pití 130,- Kč/1 hod* 

 5. příprava a podání jídla a pití 130,- Kč/1 hod* 

D Pomoc při zajištění chodu domácnosti   

 1. běžný úklid domácnosti a údržba domácnosti 130,- Kč/1 hod*. 

 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního 

úklidu, úklidu po malování, mytí oken 
130,- Kč/1 hod* 

 3. donáška vody 130,- Kč/1 hod* 

 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných 

zařízení 
130,- Kč/1 hod* 

 5. běžné nákupy (do 5 kg hmotnosti nákupu) a pochůzky – 1 obchod 

nebo 1 pochůzka - nákup tabákových výrobků a alkoholu se provádí 

pouze v rozsahu, který nevede ke vzniku či podpoře závislosti na těchto 

návykových látkách 

27,- Kč 

 6. a) velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 

vybavení domácnosti o hmotnosti nákupu 5-10 kg - nákup tabákových 
65,- Kč 
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výrobků a alkoholu se provádí pouze v rozsahu, který nevede  

ke vzniku či podpoře závislosti na těchto návykových látkách 

 6. b) velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 

vybavení domácnosti o hmotnosti nákupu nad 10 kg - nákup tabákových 

výrobků a alkoholu se provádí pouze v rozsahu, který nevede ke vzniku 

či podpoře závislosti na těchto návykových látkách 

         

    100,-Kč 

 7. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy 1 úkon = 

min. 1 kg - max. 5 kg prádla s  poskytnutím pracího prášku a aviváže 
70,- Kč/1 kg 

 8. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy 1 úkon = 

min. 1 kg - max. 5 kg prádla s poskytnutím pracího prášku a aviváže 
70,- Kč/1 kg 

E Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

 1. doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující 

veřejné služby a doprovázení zpět 
130,- Kč/1 hod* 

ÚKONY V RÁMCI FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ Cena za 1 úkon 

 1. zprostředkování volnočasových a zájmových aktivit 130,- Kč/1 rok* 

 2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb  

a informačních zdrojů (např. čtení denního tisku, využití internetu) 
130,- Kč/1 hod* 

 3. údržba jídlonosiče 27,- Kč 

 4. doprovod osoby nad rámec úkonu uvedeného pod písm. E - 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, a to doprovod 

do vzdálenosti max. 3 km od bydliště osoby (např. procházka) 

130,- Kč/1 hod* 

 5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarání 

osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv 
130,- Kč/1 hod* 
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a oprávněných zájmů, vyřizování osobních záležitostí, např. 

korespondence) 

 6. transport osoby do vzdálenosti max. 50 km od sídla organizace 12,- Kč/km 

 
7. kopírování, tisk listin dle přání uživatele 

5,- Kč/1 stránka 

A4 

 

*úkony v hodinové sazbě jsou účtovány za každou započatou 20minutovou časovou jednotku 

 

 Informace uvedené v tomto sazebníku jsou aktuální od ledna 2021. Tímto se ruší 

předchozí sazebníky. Změny vyhrazeny. 

 Úkony uvedené v minutách jsou účtovány za každou započatou jednotku. 

 Výše úhrad úkonů stanovených zákonem č. 108/2006 Sb. jsou v souladu s Vyhláškou 

505/2006 Sb. v platném znění. 

 Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní 

činnosti uvedené v § 40 odst. 2 písm. C) poskytuje bez úhrady osobám uvedených 

zákonem v § 75, odst. 1 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 

 Provozní doba Základní provozní doba: Po – Pá 7:00 – 15:30 hod. 

Nad základní dobu (na základě individuální domluvy): Po – Pá 15:30 – 

19:00 hod. 

 


