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Sazebník úkonů pro uživatele sociální služby 
Pečovatelská služba 

 

 Název úkonu 
Kč/ hod.;  
Kč/úkon 

  
Přítomnost pracovníka v bytě uživatele, jako souhrnné 
pojmenování základních činností, které jsou u uživatele služby 
prováděny 

135,- Kč/hod. 

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

  1 pomoc a podpora při podávání jídla a pití 135,- Kč/hod.  

  2 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 135,- Kč/hod.  

  3 
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 
prostoru 

135,- Kč/hod.  

  4 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 135,- Kč/hod.  

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

  

  1 pomoc při úkonech osobní hygieny 135,-Kč/hod.  

  2 pomoc při základní péči o vlasy, nehty a vousy 135,-Kč/hod.  

  3 pomoc při použití WC 135,-Kč/hod.  

 4 celková koupel ve vaně v prostorách SOH 135,- Kč/hod.  

c)   Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

 1 zajištění stravy – cena dle kalkulace jednotlivých dodavatelů  

  2 dovoz nebo donáška jídla v DPS   10,- Kč/úkon  

  3 dovoz nebo donáška jídla, terén – město, obce   20,- Kč/úkon  

  4 pomoc při přípravě jídla a pití 135,- Kč/hod.  

  5 pochůzka stravenky     5,-Kč/úkon 

d)   Pomoc při zajištění chodu domácnosti:   

  1 běžný úklid a údržba domácnosti 135,- Kč/hod.  

  2 úklid společných prostor   200,- Kč/měsíc 

  3 
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například 
sezónního úklidu, úklidu po malování, 

135,- Kč/hod.  

  4 mimořádný úklid, mytí oken 135,- Kč/hod.  

  5 
topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 
topných zařízení 

135,- Kč/hod.  

  6 běžné nákupy a pochůzky  126,- Kč/hod.  



  7 
velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a 
nezbytného vybavení domácnosti 

140,-Kč/úkon  

  8 praní drobného osobního prádla 50,- Kč/kg  

  9 žehlení prádla 30,- Kč/kg   

e)   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:   

  1 
doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, do institucí 
poskytujících veřejné služby a doprovod zpět 

135,- Kč/hod.  

    
procházka s uživatelem služby s cílem zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím za asistence pracovníka PS 

135,- Kč/hod.  

    Fakultativní úkony PS  

  1 užívání dvou nerezových jídlonosičů s plastovým termoobalem     28,-Kč/měsíčně 

  2 drobné údržbářské práce v domácnosti    175,- Kč/hod. 

  3 doprava osobním automobilem        8,- Kč/km  

 4 kopie jídelního lístku       3,- Kč/měsíčně 

    Poskytované ambulantní služby   

  1 celková koupel ve vaně v prostorách SOH 135,- Kč/hod.  

 

Sazebník pečovatelské služby byl schválen dne 30. 3. 2022 na zasedání Rady města Letovice s 

účinností od 1. 4. 2022. 

Úhrady za služby se vybírají vždy za uplynulý měsíc, a to do 25. dne v měsíci, dle skutečného množství 

odebraných úkonů. Platba se vybírá hotově, pracovnicí PS, oproti dokladu, který je opatřen razítkem 

CSSML a podpisem. 

Každý úkon nebo čas strávený provedením jednotlivých úkonů (účtován za pomoci čtečky) je zapsaný 

do výkazu uživatele za konkrétní měsíc, který slouží k pozdějšímu vyúčtování za poskytnuté služby. 

 

 


