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Příloha č. 1  

 
SAZEBNÍK ÚHRAD 

TERENNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
 

Sociální služby obce Hlásná Třebaň  

Úhrada za poskytování pečovatelské služby je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky  

č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona  

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

  

Základní činnosti  

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 80,- Kč/1 hod 

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 80,- Kč/1 hod 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 80,- Kč/1 hod 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 80,- Kč/1 hod 

  

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny  80,- Kč/1 hod 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty  80,- Kč/1 hod 

3. pomoc při použití WC 80,- Kč/1 hod 

  

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální 
výživy a potřebám dietního stravování 

 
71,- Kč/1 

oběd 

2. dovoz nebo donáška jídla  

3. pomoc při přípravě jídla a pití  

4. příprava a podání jídla a pití 

15,- Kč/1 
oběd 

80,- Kč/1 hod 

80,- Kč/ 1 hod 
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Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

1. běžný úklid a údržba domácnosti 110,- Kč/1 hod 

2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, 
úklidu po malování 

110,- Kč/1 hod 

3. donáška vody 110,- Kč/1 hod 

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

110,- Kč/1 hod 

5. běžné nákupy a pochůzky 110,- Kč/1 hod 

6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení   
a nezbytného vybavení domácnosti 

115,- Kč/ 1 nákup 

7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70,- Kč/1kg 

8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 70,-Kč/1 kg 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím   

doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 
služby  
a doprovázení zpět 

110,- Kč/1 hod 

  

 

Uživatelům pečovatelské služby je za úkon pečovatelské služby účtován 
skutečně spotřebovaný čas na realizaci úkonu po celých minutách. 
 
Služby poskytované pečovatelskou službou bez úhrady: 
Dle § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  se základní činnosti 
pečovatelské služby kromě oběda  poskytují:  
a) rodinám, kde se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí,                                          
b) účastníkům odboje podle zákona č.255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o 
některých jiných účastnících národního boje za osvobození a  
zákona č.462/1919 Sb., o propůjčování míst legionářům,                                                                                            
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci,   
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru zákon č. 87/1991 Sb., o 
mimosoudních rehabilitacích), anebo ve vojenském táboře nucených prací, anebo v centralizačním klášteře s 
režimem obdobným táborům nucených prací,                         
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let.  
 
 
Neodhlášení služeb se účtuje v plné výši. 

 
 
Sazebník úhrad je platný od 1.3.2017 (schválen usnesením zastupitelstva ze dne 31.1.2017 č. 3    ) 


