
Úkon Popis Výše úhrady

Základní sociální poradenství
bezplatné

Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,-Kč/hod

Pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek

130,-Kč/hod

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném 
pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 

130,-Kč/hod

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130,-Kč/hod

Pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu

Osobní hygiena na lůžku či u umyvadla 130,-Kč/hod

Celková hygiena v domácnosti 130,-Kč/hod

Celková koupel ve středisku osobní hygieny 
(SOH)

130,-Kč/hod

Výměna inkontinenčních pomůcek 130,-Kč/hod

Prevence opruzenin a proleženin 130,-Kč/hod

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,-Kč/hod

Pomoc při použití WC 130,-Kč/hod

Poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy

Zajištění stravy odpovídající věku a zásadám 
racionální výživy, pouze obědy

95,-Kč/oběd

Donáška obědů do bytů zvláštního určení na 
adresu čp. 501,502,503,504,505,506

25,-Kč/úkon

Rozvoz obědů v Zákupech a jeho okolí 40,-Kč/úkon

Nové Zákupy 500, 471 23 Zákupy, IČO 71167463, tel.: 487874908

Sazebník úkonů pečovatelské služby

1) Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby



Pomoc při přípravě a podání jídla a pití 130,-Kč/hod

Příprava a podání jídla a pití 130,-Kč/hod

Úkon Popis Výše úhrady

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti 130,-Kč/hod

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 130,-Kč/hod

Donáška vody 130,-Kč/hod

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy 
topiva

130,-Kč/hod

Běžné nákupy a pochůzky 130,-Kč/hod

Velký nákup (týdenní, nákup ošacení, 
vybavení domácnosti

140,-Kč/úkon

Praní a žehlení osobního a ložního prádla, 
drobné opravy

80,-Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím

Doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, na 
instituce poskytující veřejné služby a 
doprovázení zpět

130,-Kč/hod

Dohled 130,-Kč/hod

Hospodaření s finančními 
prostředky

130,-Kč/hod

Soukromé administrativní 
úkony                                                                 

130,-Kč/hod

Doprava Úkon spojený pouze s doprovodem 7 Kč/km

Jednoduché úkony
aplikace mastí, obklady, orientační měření 
tlaku apod.

130,-Kč/hod

2) Fakultativní činnosti při poskytování pečovatelské služby



a) účastníkům odboje dle příslušných prácních předpisů

b) osobám, které jsou účastny rehabilitace dle příslušných právních předpisů

c) osobám,které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru

Účinnost sazebníku úhrad je od 1.4.2022

Sazebník byl schválen radou města Zákupy dne 29.3.2022 usnesení č. 630/202020/RM, bod B

Bc. Romana Kučerová
ředitelka

5. Při zjištění nepříznivé sociální situace uživatele jsou zjišťovány oblasti jeho potřeb. Zjištěné 
potřeby uživatele,  jsou naplňovány prostřednictvím úkonů poskytovaných pečovatelskou službou, 
které jsou na tyto potřeby navázány a přímo je řeší.

1. Sazebník úhrad za úkony Pečovatelské služby je stanovený v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

2. Úhrady se stanoví za jednu hodinu, přičemž se účtuje skutečně spotřebovaný čas k zajištění úkonu 
sjednaného ve smlouvě

3. Fakultativní úkony lze poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem k základním úkonům 
pečovatelské služby.

4. Pečovatelská služba je poskytována bez úhrady:

3) Všeobecné informace


