
Ceník úkonů Pečovatelské služby Nasavrky 
platný od 1.1.2022 

 

 
ZÁKLADNÍ ÚKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

 
CENA 

I. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití  100 Kč/hod 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100 Kč/hod 

Pomoc při prostorové orientaci, pohybu ve vnitřním prostoru 100 Kč/hod 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100 Kč/hod 

II. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 100 Kč/hod 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty  100 Kč/hod 

Pomoc při použití WC 100 Kč/hod 

III. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Zajištění stravy – cena oběda 80 Kč 

Dovoz nebo donáška oběda  - Nasavrky a místní části 15 Kč/úkon 

Dovoz oběda do ostatních obcí 20 Kč/úkon 

Donáška oběda v DPS 5 Kč/úkon 

Pomoc při přípravě jídla a pití  120 Kč/hod 

Příprava a podání jídla a pití 120 Kč/hod 

IV. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti  120 Kč/hod 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti  120 Kč/hod 

Donáška vody 120 Kč/hod 

Topení v kamnech, včetně donášky topiva 120 Kč/hod 

Běžné nákupy a pochůzky 120 Kč/hod.  

Velký nákup 115 Kč/úkon 

Praní ložního prádla  (vč. odvozu a dovozu prádla a drobných úprav) 35 Kč/kg 

Praní osobního prádla  (vč. odvozu a dovozu prádla a drobných úprav) 35 Kč/kg 

V. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

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

 
120 Kč/hod 

Základní sociální poradenství  zdarma  

 
FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 

 
CENA 

Přeprava uživatelů služebním autem PS 10 Kč/km 

Pronájem jídlonosičů 20 Kč/měsíc 

Čištění jídlonosičů 2 Kč/kus 

Kopírování černobílé A4 2 Kč /stránka 

Zapůjčení kompenzační pomůcky – invalidní vozík, toaletní židle 100 Kč/měsíc 

Zapůjčení kompenzační pomůcky – chodítko, nástavec na wc 50 Kč/měsíc 

Zapůjčení kompenzační pomůcky – berle, francouzské hole 20 Kč/měsíc 



 
Ceník úkonů Pečovatelské služby Nasavrky je stanoven v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a s Vyhláškou MPSV ČR č.505/2006 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení a schválený usnesením Rady města č. RM/5/32/19                         
ze dne 12.12.2019.  
Úhrada za poskytování jednotlivých úkonů je uvedena jako hodinová sazba, sazba za úkon, 
sazba za měsíc, sazba za stránku, km, kg, kus.  Pokud jsou poskytovány úkony stanovené 
hodinovou sazbou a doba jejich zajišťování netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 
 

Základní úkony pečovatelské služby poskytované bez úhrady: 

1) Účastníkům odboje (zákon č. 255/1946 Sb.). 
2) Osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní 

rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní 
rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.119/1990 Sb., zrušeno přede dnem 
jeho účinnosti, anebo byli účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 
Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody 
činil celkem alespoň 12 měsíců. 

3) Osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže 
rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č.87/1991 Sb., o 
mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže 
rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 
Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním 
klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu 
v těchto zařízeních činila 12 měsíců. 

4) Pozůstalým manželům /manželkám/ po osobách uvedených výše starším 70 let. 
 
Jako doplňkové služby (nikoliv jako jediný požadovaný úkon) může PS Nasavrky poskytovat i 
fakultativní úkony Tyto jsou hrazeny všemi uživateli pečovatelské služby bez výjimky.  
 
 
 
 
 


