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OBEC JOSEFŮV DŮL 

Pečovatelská služba 

 

 
 

 

 

Sazebník služeb Pečovatelské služby Josefův Důl 

 

Základní činnosti 

 

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  120,- Kč/hod. 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek – 

pomoc s volbou vhodného oblečení a obuvi 
120,- Kč/hod. 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu  

ve vnitřním prostoru – bezpečný pohyb po místnosti, otevření  

a zavření dveří 

120,- Kč/hod. 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík – změna polohy těla, 

posazení, manipulace s dekou a polštářem, podání věcí  

ze stolku, manipulace s polohovatelným lůžkem 

120,- Kč/hod. 

 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny – ranní hygiena, mytí 

během dne (rukou, obličeje atd.), vysmrkání se, mytí celého 

těla, sprchování, ošetření pokožky po sprchování 

120,- Kč/hod. 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty – česání, mytí vlasů, 

vysušení, ostříhání nehtů 
120,- Kč/hod. 

Pomoc při použití WC – toaletního křesla, výměna 

inkontinenčních pomůcek, vypuštění sběrného sáčku na moč 
120,- Kč/hod. 
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3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 

Dovoz nebo donáška jídla včetně údržby jídlonosičů 15,- Kč/úkon 

Pomoc při přípravě jídla a pití – např. příprava teplých nápojů, 

ohřívání stravy 
120,- Kč/hod. 

Příprava a podání jídla a pití – např. podání jídla na talíř, 

porcování  
120,- Kč/hod. 

 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 

Běžný úklid a údržba domácnosti – vytírání podlahy, vysávání 

koberců, vynesení odpadků, udržení vnitřního pořádku 

v kuchyni a ve skříních, údržba domácích spotřebičů – úklid 

lednice a mrazničky apod. 

120,- Kč/hod. 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti – např. sezónní 

úklid, úklid po malování, mytí oken 
130,- Kč/hod. 

Běžné nákupy a pochůzky – pro denní potřebu uživatele  

do 5 položek, vyzvedávání léků, pochůzka na poštu, na Obecní 

úřad 

50,- Kč/hod. 

Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného 

vybavení domácnosti 
100,- Kč/úkon 

Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70,- Kč/kg 

Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70,- Kč/kg 

 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím¨ 

 

Doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci, 

instituce a zpět 
120,- Kč/hod. 

 

 

Pozn.: Sazba za hodinu se počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného 

k provedení úkonů; pokud poskytování těchto úkonů včetně času nezbytného  

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

V situaci, kdy je ze zdravotních nebo bezpečnostních důvodů pro vykonání 

činností nutná přítomnost 2 pracovníků, např. pomoc s osobní hygienou, úkon se 

účtuje pouze jednou. 
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6. Základní poradenství 

 

Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální 

situace prostřednictvím sociální služby 
Zdarma 

Poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních 

služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci, např.  

o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče 

Zdarma 

Poskytnutí informace o základních právech a povinnostech 

osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, 

a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů  

pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku 

závislosti na sociální službě 

Zdarma 

Poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny 

v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu 
Zdarma 

 

 

Fakultativní úkony 

Fakultativní služby mohou být poskytovány pouze na základě poskytnutí 

související základní činnosti (nikoliv jako jediný požadovaný úkon) a v případě, 

kdy to umožňuje provoz organizace. 

 

Dohled nad uživatelem sociální služby  100,- Kč/hod. 

Telefonování – na žádost uživatele vyřizování osobních 

záležitostí pracovnicí PS 
20,- Kč/úkon 

Doprava uživatele vozidlem PS – doprava se započítává od 

vyjetí ze stanoviště vozidla (Obecní úřad) až po vrácení se 

vozidla zpět na své stanoviště 

10,- Kč/km 

Čekání řidiče při dopravě uživatele vozidlem PS - v případě, že 

není nutný doprovod PS 
60,- Kč/hod. 

 

Pozn.: Sazba za hodinu se počítá dle skutečně spotřebovaného času; pokud 

poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá 

celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

 

 

 

 

Tento Sazebník je platný od 1. 1. 2022 


