
 Strana 1 (celkem 2)  
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č............................................... 

 

Sazebník úhrad úkonů pečovatelské služby – základních a *fakultativních 

 

podle §6 vyhlášky č.505/2006 Sb. v platném znění, kterou se provádějí  

některá ustanovení zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, 

 platný od 1. 4. 2019 v obcích, kde není vyjednáno jinak 

 

Identifikační číslo sociální služby: 6947606 

 

1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru nebo pomoc při přesunu na 
lůžko nebo vozík 

 

32,-Kč / 15 min. 
 

 

2. Pomoc při úkonech osobní hygieny, základní péči o vlasy a nehty nebo pomoc při použití WC 

 
32,-Kč / 15 min. 
 

 

3. Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování.  aktuální cena 
oběda podle 
požadavku  
exter. vývařovny 

 

4. Pomoc při přípravě jídla a pití; příprava a podání jídla a pití 32,-Kč / 15 min.  

 5.   Běžný úklid a údržba domácnosti, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního 
úklidu, úklidu po malování, donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba 
topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky  

32,-Kč / 15 min. 

 

 

 6.   Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 115,- Kč / úkon    

 7.   Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy nebo praní a žehlení osobního prádla,   

       popřípadě jeho drobné opravy (včetně prášku na praní, energií a vody) 

 

70,-Kč / kg prádla 
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 8.    Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na úřady a instituce a zpět 

       (bez dopravy autem) 

 

65,-Kč /30 min.  

 

 

 9.  Donáška a dovážka jídla 30,- Kč / úkon 

 

 

10. *Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na úřady a instituce a zpět  

      (doprava autem dle kalkulace) 

80,- Kč /30min.  

 + 10,-Kč / za každý  

 ujetý km 

 

11. * Pedikúra (dle kalkulace) 

 
150,-Kč / úkon 

 

   

 
 
 ° Přesto, že se o to snažíme, nemůžeme při roznášce nebo dovážce obědů z technických důvodů zaručit stálé časy dovážky k jednomu 

konkrétnímu uživateli, neboť vždy hrají  roli  časy výdeje z vývařoven a počty uživatelů služeb na konkrétních trasách. 
 
 

  

Vedoucí střediska:                                            Vedoucí OCCHSS při FCH Starý Knín:                                  Uživatel služby: 

                                                                                                   Bc. Stanislava Krejčíková 
 
 
 
 
 
 
      V Novém Kníně, dne:   
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