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Sazebník úhrad za pečovatelskou službu 

 
Úhrady jsou stanoveny v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
 
                                                                  

Základní činnosti PS cena 
úkony přímé péče o uživatele  

Pomoc při péči o vlastní osobu  
(oblékání, prostorová orientace, přesun na lůžko a vozík) 120 Kč/hod 

Pomoc při osobní hygieně  
(osobní hygiena, použití WC, základní péče o vlasy a nehty) 120 Kč/hod 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  
(mixování, krájení, krmení) 120 Kč/hod 

úkony při zajištění domácnosti  
Běžný úklid a údržba domácnosti 
 120 Kč/hod 

Běžné nákupy 
(běžných potravin a drogerie) 120 Kč/hod 

Běžné pochůzky 
(např. na poštu, do lékárny) 120 Kč/hod 

Praní a žehlení osobního a ložního prádla 
(cena bez dopravy/ s dopravou do prádelny) 60/70 Kč/kg 

zprostředkování kontaktu  
Doprovázení uživatelů 
(např. do zaměstnání, školy, k lékaři, na úřad, poštu, banky) 120 Kč/hod 

stravování  
Dovoz nebo donáška oběda 
(cena ve všední den/ve dnech pracovního klidu) 30 Kč/úkon 

Oběd (obyčejný/diabetická a žlučníková dieta) 
(cena za obyčejný nebo dietní podle potřeby) 66/73 Kč/oběd 

Fakultativní činnosti PS cena 
Dohled nad uživatelem 
(např. na příjem tekutin, stravy, léků) 120 Kč/hod 

Doprava uživatele automobilem 
(pouze v případě potřeby doprovodu) 8 Kč/km 

 
Za úkony uvedené v ceně Kč/hod je stanovena maximální výše úhrady za hodinu 
poskytování pečovatelské služby. Výše úhrady pak bude vypočítána podle skutečně 
spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. To znamená, že pokud poskytování 
těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí. Stejný princip platí i u prádla a jeho váhy Kč/kg.  
 
Úkony, které se hradí paušální částkou Kč/úkon, jsou zaznamenávány počtem jejich provedení. 
U dopravy automobilem Kč/km se sečte celkový počet ujetých km s uživatelem a vynásobí 
uvedenou úhradou za km. 
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Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit výši úhrady za jednotlivé úkony v mezích § 6 odst. 2 
vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. O změně výše úhrady za jednotlivé úkony 
služby uzavře poskytovatel s uživatelem dodatek ke smlouvě.  
 
 
 
 


