
Sazebník úhrad pečovatelských služeb Pečovatelské služby Nové Město pod Smrkem 
 

Poskytovatel: Pečovatelská služba Nové Město pod Smrkem 

Výše úhrad je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., o maximálních úhradách za poskytování pečovatelských služeb 

a následné změny dle vyhlášky č. 34/2022 Sb., zákona o sociálních službách. 

Schváleno: usnesení č. 6/3R/22 ze schůze RM konané 30.11.2022. 

Platnost: od 01.01.2023 

Úkony s platbou 130 Kč/hod jsou účtovány jako součet minut (2,16 Kč/min) podle času spotřebovaného k provedení 

úkonu. V případě provádění úkonu více pečovatelkami se časy sčítají. 
 

Název činnosti Úhrada 

 od 01.01.2023 

Maximální úhrada 

dle zákona  

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 

- pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

- pomoc při oblékání a svlékání včetně kompenzačních pomůcek 

- pomoc při prostorové orientaci a pohybu ve vnitřním prostoru 

- pomoc při přesunu na lůžko a zpět 

         

 

 130 Kč/hodinu 

 

 

   155 Kč/hodinu 

Uživatel hradí čas spotřebovaný pečovatelkami k provedení úkonu včetně času nezbytně nutného k dopravě ze sídla 

služby do domácnosti a zpět. 

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

- pomoc při úkonech osobní hygieny 

- pomoc při základní péči o vlasy 

- pomoc při použití WC 

        

  

 130 Kč/hodinu 

        

    

   155 Kč/hodinu 

Uživatel hradí čas spotřebovaný pečovatelkami k provedení úkonu včetně času nezbytně nutného k dopravě ze sídla 

služby do domácnosti a zpět. 

3. Pomoc při zajištění stravy: 

- pomoc při podávání jídla a pití 

- pomoc při přípravě jídla a pití 

          

 130 Kč/hodinu 

         

   155 Kč/hodinu 

Uživatel hradí čas spotřebovaný pečovatelkami k provedení úkonu včetně času nezbytně nutného k dopravě ze sídla 

služby do domácnosti a zpět. 

- dovoz nebo donáška stravy do domácnosti v Novém Městě pod Smrkem 

- dovoz nebo donáška stravy do domácnosti v obcích Ludvíkov a Hajniště 

   20 Kč/úkon 

   30 Kč/úkon 

     50 Kč/úkon 

     50 Kč/úkon 

Úkon zahrnuje dopravu stravy ze školní jídelny do domácnosti uživatele včetně použití termonosičů v majetku 

poskytovatele a jedné kopie týdenního jídelního lístku (je-li k dispozici od dodavatele stravy). 

- dovoz nebo donáška stravy z jiné provozovny v obci    35 Kč/úkon      50 Kč/úkon 

Úkon zahrnuje dopravu stravy z provozovny (restaurace, bufet,.) do domácnosti uživatele včetně použití 

termonosičů v majetku poskytovatele. 

4. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 

- doprovod dospělého k lékaři, na instituce veřejných služeb a zpět 

 

 130 Kč/hodinu 

 

   155 Kč/hodinu 

Uživatel hradí čas spotřebovaný pečovatelkami k provedení úkonu včetně času nezbytně nutného k dopravě ze sídla 

služby do domácnosti a zpět. 

5. Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

- běžný úklid a údržba domácnosti 

 

 130 Kč/hodinu 

 

   155 Kč/hodinu 

Uživatel hradí čas spotřebovaný pečovatelkami k provedení úkonu včetně času nezbytně nutného k dopravě ze sídla 

služby do domácnosti a zpět. 

- běžné nákupy 

průměrná platba 39 Kč/nákup 

 130 Kč/hodinu    155 Kč/hodinu 

Nákup běžný zahrnuje nákup potravin, toaletních potřeb a běžného zboží pro domácnost do počtu 16 položek na 

seznamu nebo do hmotnosti 8 kg, vyúčtování hotovosti a donášku nákupu do domácnosti. 



- pochůzky 

průměrná platba 22 Kč/pochůzku 

 130 Kč/hodinu 

 

   155 Kč/hodinu 

Pochůzka je vyřízení finančních transakcí nebo jiných záležitostí na poště, úřadech nebo jiných zařízeních, platby ve 

školní jídelně, zajištění receptů na léky a vyzvednutí léků v lékárně v obci. 

- týdenní nákup 

průměrná platba 60 Kč/nákup 

 130 Kč/hodinu    155 Kč/hodinu 

Týdenní nákup zahrnuje nákup vyššího počtu položek zboží na seznamu (17-22) nebo těžkého zboží 

(max. 15 kg/nákup), vyúčtování hotovosti a donášku nákupu do domácnosti. 

- praní a žehlení osobního a ložního prádla 

hmotnost prádla je počítána na 1 desetinné číslo 

   80 Kč/kg      90 Kč/kg 

 

Čas nezbytně nutný k dopravě pečovatelek do domácnosti uživatele a zpět do sídla služby je účtován:  

10 min/22 Kč na území Nového Města pod Smrkem 

20 min/43 Kč do obcí Hajniště a Ludvíkov pod Smrkem 

25 min/54 Kč do Jindřichovic pod Smrkem 

 

Vypracovala: M. Plíšková, koordinátorka pečovatelské služby 

 

 


