
 

 

                  

Sazebník úhrad za pečovatelské služby 
Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění zákona č.108/2006 Sb., v platném znění.  

 

 

Platnost od 1. 2. 2023 

Základní činnosti Maximální 
sazba 

Stanovená sazba nad   
80hod. měsíčně 

Stanovená sazba 
pod  80h. měsíčně 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:    

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití    155,- Kč /hod.  135,- Kč /hod. * 155,- Kč /hod. * 

2. Pomoc při oblékání a svlékání  včetně speciálních pomůcek   155,- Kč /hod.  135,- Kč /hod. * 155,- Kč /hod. * 

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu ve vnitřním 
prostoru 

155,- Kč /hod.  135,- Kč /hod. * 155,- Kč /hod. * 

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 155,- Kč /hod.  135,- Kč /hod. * 155,- Kč /hod. * 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 
hygienu: 

   

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 155,- Kč /hod. 135,- Kč /hod. * 155,- Kč /hod. * 

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 155,- Kč /hod.  135,- Kč /hod. * 155,- Kč /hod. * 

3. Pomoc při použití WC 155,- Kč /hod.  135,- Kč /hod. * 155,- Kč /hod. * 

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění  stravy:    

1. Zajištění stravy   zajištěno dodavatelsky 

2. Pomoc s objednáním stravy 50,- Kč /úkon 20,- Kč /úkon  20,- Kč /úkon  

3. Dovoz nebo donáška jídla /tato služba je součástí přípravy jídla/ 50,- Kč /úkon 30,- Kč /úkon 30,- Kč /úkon 

4. Pomoc při přípravě a příprava jídla a pití a jeho podávání  155,- Kč /hod.  135,- Kč /hod.  155,- Kč /hod. * 

d) pomoc při  zajištění chodu domácnosti     

1. Běžný úklid a údržba domácnosti 155,- Kč /hod.  135,- Kč /hod. * 155,- Kč /hod. * 

2. Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti  155,- Kč /hod.  135,- Kč /hod. * 155,- Kč /hod. * 

3. Donáška vody 155,- Kč /hod.  135,- Kč /hod. * 155,- Kč /hod. * 

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

155,- Kč /hod.  135,- Kč /hod. * 155,- Kč /hod. * 

5. Běžné nákupy a pochůzky 
    a) pochůzka 

b) běžný nákup  

155,- Kč /hod.  
155,- Kč /hod.  

135,- Kč /hod. * 
135,- Kč /hod. * 

155,- Kč /hod. * 
155,- Kč /hod. * 

6. Velký nákup (např. objemný, týdenní nákup, nákup ošacení a 
nezbytného vybavení domácnosti, max. 10kg jeden nákup) 160,- Kč /úkon 140,- Kč /úkon 160,- Kč /úkon 

7. Praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy: 
 

90,- Kč /kg 80,- Kč/ kg ** 90,- Kč /kg ** 

8. Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy: 
 

90,- Kč /kg 80,- Kč/ kg** 90,- Kč /kg** 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím :    

1. Doprovod /do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na 
poštu, na úřady, aj./ 

155,- Kč /hod.  135,- Kč /hod. * 155,- Kč /hod. * 

2. Vyřizování soukromých nebo úředních záležitostí na přání klienta 
(písemně, telefonicky, elektronicky) 

155,- Kč /hod. 135,- Kč /hod. * 155,- Kč /hod. * 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



Fakultativní služby Stanovená sazba 

1. Použití střediska osobní hygieny  v DPS  66,- Kč /úkon 

2. Použití prádelny poskytovatele (praní a sušení) 110,- Kč /pračka 

3. Použití spotřebičů poskytovatele (žehlení a mandlování) 22,- Kč /úkon 

4. Donáška prádla (v terénu i v DPS) 40,- Kč /úkon 

5. Telefonování ze služebního telefonu do 30 minut 20,- Kč /úkon 

6. Kopírování - formát A4 2,- Kč / 1 strana 
 

 
 

*   podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu, kdy se účtuje při každé započaté 5. minutě 
** podle skutečně váženého prádla, kdy se účtuje každý  započatý ¼ kg  

   
 
 
V Žatci dne 6. 1. 2023 
          Mgr. Petr Antoni 
                     ředitel 


