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Městské zařízení sociálních služeb, pří spěvková organizace   

Sídlo:   Východní 621/16, 360 20 Karlovy Vary 

Karlovy Vary 

      
Tel.:  352   644 922 , 602 371   982 ,  vedouci.ps @ kv - mzss.cz   

Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociálních služeb  

Sazebník úkonů pečovatelské služby    
   

ZÁKLADNÍ ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

(v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb.) 

ÚHRADA   MĚRNÁ 
JEDNOTKA  

POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU 

▫ Pomoc a podpora při podání jídla a pití   

▫ Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek   

▫ Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním 

prostoru   

▫ Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík   

   

   

130,- Kč   

   

   

1 hodina   

POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OS.HYGIENU 

▫ Pomoc při základní péči o vlasy (mytí, vysoušení)       

▫ Pomoc při úkonech osobní hygieny vč. pomoci při koupeli                    130,-Kč   1 hodina 

 
▫ Pomoc při použití WC   

POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY 

   

▫ Zajištění dietní stravy    

V souladu s vyhl. č. 505/2006 Sb. dle § 6 odst. 2 písm. b) do maximální výše úhrady 75,- Kč.  

   

75,- Kč   

   

1 oběd   

   

Dovoz nebo donáška jídla   30,- Kč   1 úkon   

Pomoc při přípravě jídla a pití   130,- Kč   1 hodina   

Příprava a podání jídla a pití   130,- Kč   1 hodina   
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POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI    

▫ Běžný úklid a údržba domácnosti  
  (základní poklizení, setření povrchů, vytření a vyluxování podlah, údržba 

domácích spotřebičů, vynesení odpadu)   

130,- Kč   1 hodina  

poskytuje se 
pouze s 
návazností na 
úkony 
spojené s 
osobní péčí     
( hygiena, 
strava atd.)  

▫ Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva a údržba 
topných zařízení   

130,- Kč   1 hodina   

▫ Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónní)   130,- Kč   neposkytuje se 
– možnost 
zprostředkování  

▫ Běžné nákupy z nejbližšího obchodu   130,- Kč   1 hodina   

▫ Běžné nákupy automobilem z obchodních řetězců   130,- Kč   1 hodina   

▫ Velký nákup např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení 
domácnosti   

130,- Kč   1 úkon   

▫ Běžné pochůzky   130,- Kč   1 hodina   

▫ Praní a žehlení osobního prádla   

▫ Praní a žehlení ložního prádla   

   

75,- Kč   

   

1 kg   
   

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM    

▫ Doprovázení dospělých do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné 
moci, instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět   

130,- Kč   1 hodina   

      ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ       0,- Kč      

  

Dle § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se pečovatelská služba s 

výjimkou nákladů na stravu poskytnutou v rámci základní činnosti poskytuje bez úhrady:   

▫ Účastníkům odboje   

▫ Osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zák. č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci   

▫ Osobám, které byly nasazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru   
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▫ Pozůstalým manželům (manželkám) výše uvedených starším 70 let   

Pro uplatnění tohoto zákonného nároku musí uživatel doložit příslušný doklad.   

   

FAKULTATIVNÍ ÚKONY         

Zapůjčení vysavače   
  

20,- Kč   
  

1 úkon   
  

Dovoz a odvoz autem  
  

22,-Kč  
  

1 km  
  

Administrativa (vyplnění a vyřízení žádosti)  
  

250,-Kč  
  

1 úkon  
  

Kopírování a tisk 1 A4  2,-Kč  
3,-Kč  

jednostranně 
oboustranně  

  

Fakultativní úkony jsou poskytovány pouze klientům se Smlouvou o poskytování sociálních služeb v 

oblasti základních úkonů a jejich provedení je nutné dohodnout minimálně 3 dny předem.   

Cena za hodinu se účtuje podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, které 

jsou zaznamenávány elektronicky pomocí čteček čárových kódů, v minimální výši 5 minut.    

Příslušný zaměstnanec má právo odmítnout službu, je-li důvodně přesvědčen, že by mohla být 

ohrožena bezpečnost jeho nebo klienta (např. poškozený spotřebič, práce ve výškách aj.)   

  

Tento sazebník schválil ředitel organizace, MUDr. Petr Myšák, MBA.  

Tento sazebník je platný od 01.07.2022.                        

  

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně seznámen/a s tímto sazebníkem úkonů pečovatelské služby a že s 

cenami v něm uvedenými souhlasím.  

   

V K. Varech dne ……………………………..   

  

Jméno:………………………………………………………………        Podpis:……………………………………………………………….    


