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SAZEBNÍK ČINNOSTÍ A ÚKONŮ 
Pečovatelské služby Společně proti času o.p.s. 
 
  
Sazebník je sestaven v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. 
Souhlas se sazebníkem za provedené úkony a činnosti stvrzuje uživatel podpisem Smlouvy 
o poskytování pečovatelské služby, jejíž součástí je příloha Sazebník činností a úkonů 
Pečovatelské služby Společně proti času o.p.s.   

Základní činnosti 
 Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

Pomoc a podpora při podání jídla a pití 130,- Kč/hodina 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,- Kč/hodina 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130,- Kč/hodina 

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

Sazba za výše uvedené úkony o sobotách a nedělích 130,- Kč/hodina 
 

Pomoc při osobní hygieně   

Pomoc či podpora při běžných úkonech osobní hygieny 130,- Kč/hodina 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty (např. mytí, fénování vlasů, 
stříhání nehtů) 

130,- Kč/hodina 

Pomoc při použití WC 130,- Kč/hodina 

Sazba za výše uvedené úkony o sobotách a nedělích 130,- Kč/hodina 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Běžný úklid a údržba domácnosti prestředky uživatele 15 min. / 32,50,-,  Kč 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti například

sezonního úklidu, úklidu po malování

 Donáška vody

Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných

zařízení

Nákup malý do   kg, v jednom obchodě8

Nákup velký např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného

vybavení domácnosti
1 úkon / 11 ,- Kč 

15 min. / 32,50,-,  Kč 

15 min. / 32,50,-,  Kč 

15 min. / 32,50,-,  Kč 

0

Pochůzka, vyřízení osobních záležitostí bez přítomnosti uživatele

např. pošta, platba ve vývařovně

15 min. / 32,50,-,  Kč 

15 min.  32,50,-,  Kč 

1    Kč 

Praní a žehlení osobního a ložního prádla, případně jeho drobné 

opravy v domácnosti kg   

/

/ 60,-

Praní prádla v domácnosti, případně jeho drobné opravy 1    Kč kg   / 30,-

ehlení prádla v domácnostiŽ 1    Kč kg   / 30,-
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Sociálně terapeutické činnosti 
 

Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo 
udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících k 
sociálnímu začleňování osob orgány                                                        

125,- Kč/hodina 

Sazba za výše uvedené úkony o sobotách a nedělích 130,- Kč/hodina 

 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí 

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 125,- Kč/hodina 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 125,- Kč/hodina 

Sazba za výše uvedené úkony o sobotách a nedělích 130,- Kč/hodina 

 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
 

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností 

125,- Kč/hodina 

Sazba za výše uvedené úkony o sobotách a nedělích 130,- Kč/hodina 

 
Fakultativní činnosti nad rámec základních činností: 
 

Denní dohled nad uživatelem (např. kontrola, dohled nad užitím léků, 
konverzace) 

125,- Kč/hodina 

Jednoduché ošetřovatelské úkony, kde není nutná odborná zdravotní 
péče 

125,- Kč/hodina 

Zapojování do sociálních aktivit (např. procvičování paměti, předčítání, 
komunikace) 

125,- Kč/hodina 

Doprovod uživatele za osobními záležitostmi, na nákup, procházky 125,- Kč/hodina 

Úklid znečištěné podlahy 125,- Kč/hodina 

Kopírování písemností 1 strana / 2,- Kč 

Přemývání jídlonosiče 1 úkon / 15,- Kč 

Doprava vozidlem poskytovatele s doprovodem pracovníka 9,- Kč / kilometr 

Péče o domácí zvíře – nakrmení 5 min. / 5,- Kč 

Péče o domácí zvíře – vyvenčení do 15 minut 15 min. / 30,- Kč 

Základní sociální poradenství bezplatně 

Sazba za výše uvedené úkony o sobotách a nedělích 125,- Kč/hodina 
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Specifikace účtování úhrady 
 
Sazebník je sestaven v souladu s vyhláškou č. 505/2006Sb. v platném znění. 
 
Souhlas s provedenými úkony stvrzuje uživatel svým podpisem ve výkazu úkonů. 
 
Vyúčtování poskytnutých úkonů bude uživateli předáno vždy do 10. následujícího měsíce. 
 
Výše úhrad se stanovuje dle každé započaté jednotky, viz sazebník. 
 
 
Bližší informace k sazebníku úkonů na tel. 734827199, 474447817 
 
 
Sazebník je sestaven v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění. Souhlas se 
sazebníkem za provedené úkony a činnosti stvrzuje uživatel podpisem Smlouvy o 
poskytování pečovatelské služby, jejíž součástí je příloha Sazebník činností a úkonů 
Pečovatelské služby Společně proti času o.p.s. 
 
V Chomutově 1.10.2017 
Schválila: Zdislava Binterová, ředitelka 

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy   
 

Pomoc při přípravě jídla a pití 125,- Kč/hodina 

Příprava jídla a pití 125,- Kč/hodina 

Sazba za výše uvedené úkony o sobotách a nedělích 130,- Kč/hodina 

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 

Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, 
na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 
doprovázení zpět (bez dopravy) 

125,- Kč/hodina 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 125,- Kč/hodina 

Sazba za výše uvedené úkony o sobotách a nedělích 130,- Kč/hodina 


