
 
     
     

SAZEBNÍK ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
platný od 1. 11. 2017 

 

Úkony pečovatelské služby stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 25,- Kč/15 min 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 25,-Kč/15 min 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 25,-Kč/15 min 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 25,-Kč/15 min 

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 25,-Kč/15 min 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 25,-Kč/15min 

Pomoc při použití WC 25,-Kč/15min 

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Zajištění stravy  60,-Kč/1 porce 

Dovážka oběda 20,- Kč/úkon 

Pomoc při přípravě jídla a pití 25,-Kč/15 min 

Příprava a podání jídla a pití 25,-Kč/15 min 

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti 25,- Kč/15min 

Údržba domácích spotřebičů 25,- Kč/15min 

Pomoc při zajištění velkého úklidu v domácnosti 25,-Kč/15min 

Donáška vody 25,-Kč/15min 

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 25,-Kč/15min 

Běžné nákupy  25,-Kč/15min 

Pochůzky (lékař, lékárna, pošta, banka, úřady, apod.) 25,- Kč/15min 

Velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a běžného vybavení domácnosti) 80,-Kč/úkon 



 
     
     

Praní a žehlení ložního prádla (popř. jeho drobné opravy) 50,- Kč/1kg prádla 

Praní a žehlení osobního prádla (popř. jeho drobné opravy) 50,- Kč/1kg prádla 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Doprovázení dospělých do školy, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a 
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 

25,-Kč/15 min 

 

 

 
Fakultativní služby (nevymezené vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění) 

 

Dohled nad dospělým uživatelem v době od 9:00 do 13:30 hod. 30,-Kč/15min 

Dohled nad užíváním léků 20,-Kč/den 

Kopírování listin (1 kopie A4) 2,- Kč/kus 

Doprava vozidlem poskytovatele po Písku  10,- Kč/km 

Doprava vozidlem poskytovatele mimo Písek  8,- Kč/km 

Telefonování na žádost uživatele 10,- Kč/úkon 

 

 


