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SAZEBNÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 

sazebník je sestaven v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění 

 

  

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI 

 

 

Úhrada 

uživatele  

(Kč) 

Viz 

* 

 

Veškeré úkony dle § 40, pečovatelská služba, provádíme v rámci hodinové sazby ve 

výši 120,-Kč/hodinu. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich 

zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

Tedy 60,- Kč za 30 minut atd. 

120,-/hod. 

60,-/30 min. 

A) Pomoc při zvládání běžných úkolů o vlastní osobu  Viz * 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití  

2.  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek  

3.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  

4.  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík  

B) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Viz * 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny  

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty  

3. pomoc při použití WC  

C) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Viz * 

1. pomoc při přípravě jídla a pití  

2. příprava a podání jídla a pití  

3. dovoz nebo donáška jídla, jídelní lístek zdarma 20,-/1úkon 

 úhrada za oběd 95,-/1 oběd 

D) Pomoc při zajištění chodu domácnosti Viz * 

1. běžný úklid a údržba domácnosti  

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti  

3. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva  

4. běžné nákupy a pochůzky - malý nákup (do 15 min., v jednom obchodě) 30,- 

                                           - velký nákup (do 30 min., např. týdenní nákup, nákup ošacení a 

nezbytného vybavení domácnosti) 

60,- 

E) Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím  Viz * 

1. doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a zpět.  
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FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI 

 

 

Úhrada 

uživatele  

(Kč) 

   

1. Školka pro seniory – skupinově poskytnutá podpora 50,- /hod. 

2. Doprava vozidlem poskytovatele s doprovodem pracovníka 8,- /km 

3.  Zajištění pedikúry dohodou 

4.  Jednorázová akce dle akce 

5.  Pronájem kompenzační pomůcky dohodou 

6. Další fakultativní činnosti dle možnosti zařízení dohodou 

 

NA ZÁKLADĚ INDIVIDUÁLNÍ DOMLUVY PŘIZPŮSOBÍME SLUŽBY A CENY KONKRÉTNÍM 

POTŘEBÁM A POŽADAVKŮM UŽIVATELE. 

 

 

 

 

 

  

ČINNOSTI BEZ ÚHRADY 

 

 

 

   

1. Základní sociální poradenství (informace o sociálních službách, pomoc s vyřízením 

následujících příspěvků a žádostí - příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na 

bydlení, průkazy pro osoby se zdravotním postižením, žádosti do domova pro seniory, žádosti 

do domu s pečovatelskou službou, atd.) 

bez úhrady 

2. Návštěva v domácnosti uživatele za účelem sepsání Smlouvy o poskytování 

Terénní pečovatelské služby Borůvky, Borovany, její změny či ukončení 

bez úhrady 

 

 

 

 

 

 
V Trhových Svinech dne 20. 6. 2022                 Schváleno: Jiřím Bajerem, ředitelem 


