
 

 

  
 MĚSTO SEDLČANY 
 náměstí T.G. Masaryka 32 
 264 80 Sedlčany 
 

 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SEDLČANY 

organizační složka města Sedlčany 

 

POSKYTOVANÉ ÚKONY A CENY 

Na základě § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a následných novel 

(naposledy č. 387/2017 Sb., s účinností od 1. ledna 2018) rozhodla Rada města Sedlčany o výši úhrad za poskytované služby.  

1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: 

 

A.  POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU:  

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití      80,-  Kč/hod.  

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek    80,- Kč/hod. 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru  80,- Kč/hod. 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík       80,- Kč/hod. 

 

B. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU:  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny (v domácnosti)      80,- Kč/hod. 

(ve střediskách SOH / s asistencí)       80,- Kč/hod.  

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty       80,- Kč/hod. 

3. pomoc při použití WC         80,- Kč/hod. 

 

C. POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY:  

1. dovoz nebo donáška jídla, oběda (pro dvojici-manželé)         15,- (20,-) Kč/úkon  

2. pomoc při přípravě jídla a pití        80,-  Kč/hod. 

3. příprava a podání jídla a pití        80,-  Kč/hod. 

 

D. POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI:  

1. běžný úklid a údržba domácnosti       100,- Kč/hod. 

2. údržba domácích spotřebičů (omývání, rozmrazování lednice)    100,- Kč/hod. 



 

 

3. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti; např. sezonního úklidu,  

úklidu po malování         130,- Kč/hod. 

4. běžné nákupy a pochůzky; donáška vody      80,- Kč/hod. 

5. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 80,- Kč/hod. 

6. praní a žehlení ložního i osobního prádla (ceny bez pracích prostředků)   50,- Kč/kg 

 

E. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM:  

1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány  

veřejné moci a instituce poskytující veř. služby a doprovázení zpět.   80,-      Kč/hod. 

 

2. Jiné hrazené úkony prováděné sociální služby (podle ustanovení § 77 zákona č. 108/2006 Sb., fakultativní 

úkony); (jedná se o dovoz automobilem PS) 

 

1. dovoz klienta (na úřad, k lékaři apod.) tam i zpět ve městě Sedlčany                20,- / 40,-     Kč/úkon 

2. dovoz prádla                     10,-     Kč/úkon 

3. použití vysavače Pečovatelské služby Sedlčany                 20,-     Kč/úkon 

4. dohled nad užitím léků                                                       20,-    Kč/úkon 

5. pomoc při dávkování léků                                                       30,-    Kč/úkon 

6. náplň do vysavače (mytí koberců dle aktuální ceny prostředku na trhu, která bude uhrazena v nákupní ceně). 

 

 

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020. 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Hölzel v. r. 

starosta města Sedlčany 


