
 SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace  
Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod 

 

 

Podrobný Sazebník  
Pečovatelské služby Uherský Brod (PS) 

…aneb „Co si pod názvy úkonů představit“ 

 

 
Základní činnosti poskytované dle § 6 vyhlášky č. 505/2006 Sb.  
v platném znění 

Kč 

   

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

 

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 
 

Pracovník pomůže např. s nakrájením jídla, s držením příboru, s pohybem ruky uživatele 
k ústům, přidržení hrníčku, pomoc se zapitím léků apod. 

155  Kč/hod 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 
 

Pracovník přidržuje oblečení, zapíná knoflíky, šněruje tkaničky, manipuluje s oděvem na 
postižených částech těla uživatele, nasazuje např. kompresní punčochy nebo korzet… 

155  Kč/hod 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitř. prostoru 
 

Přidržování uživatele při chůzi po bytě, do jiných částí domu (koupelna, WC, 
kuchyně…), otevíraní dveří, opora při chůzi po schodech, dopomoc s vozíkem či 
chodítkem. 

155  Kč/hod 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 
 

Opora uživatele při posazování na lůžku, přesun z lůžka na vozík a opačně, manipulace 
se zvedákem… 

155  Kč/hod 

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

 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 
 

Např. pomoc s přípravou hygienických potřeb, nastavení teploty vody, umytí hůře 
dostupných částí těla uživatele, přinesení potřeb k lůžku, provedení hygieny uživatele na 
lůžku. 

155  Kč/hod 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
 

Pomoc při mytí vlasů uživatele v koupelně nebo na lůžku, vysušení vlasů, ostříhání 
nehtů na rukou a nohou. 

155  Kč/hod 

Pomoc při použití WC 
 

Manipulace s inkontinentními pomůckami, doprovod na WC, pomoc při přesunu na 
toaletní židli., pomoc při hygieně po použití WC, vynesení toaletní židle… 

155  Kč/hod 

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

 

Pomoc při přípravě jídla a pití 
 

Např. pomoc při objednání stravy v kuchyni, uvaření čaje, namazání pečiva, nakrájení 
jídla, ohřátí jídla, přinesení jídla a pití na jídelní stolek.  

155  Kč/hod 

Příprava a podání jídla a pití 
 

Pracovník sám připraví veškeré jídlo a pití ze zdrojů uživatele. Jídlo a pití také uživateli 
ohřeje, nakrájí, rozmixuje apod. Pracovník jídlo uživateli také podá (krmí jej).   

155  Kč/hod 



  

 

 

 

Pečovatelská služba Uherský Brod (PS) nenahrazuje běžně dostupné komerční služby, jako 
jsou např. úklidové služby, dovoz jídla, pedikúra, taxi apod. 
Pokud uživatel PS potřebuje tyto komerční služby, může pracovník pomoci s jejich objednáním, 
domluvením apod. 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

 

Běžný úklid a údržba domácnosti 
 

Drobný, pravidelný úklid tam, kde se uživatel nejčastěji pohybuje. Umytí nádobí, 
vynesení odpadků, umytí umyvadla a WC, převlečení lůžkovin, ustlání postele, setření 
prachu, vysátí koberce apod. 

155  Kč/hod 

Donáška vody 
 

Jedná se o úkon např. při havárii vody, kdy pracovník zajistí přinesení nezbytného 
množství vody z nejbližší zásobárny na pití a na nejnutnější hygienu uživatele. 

155  Kč/hod 

Topení v kamnech, donáška, příprava topiva, údržba topných zařízení 
 

Pracovník přinese např. otop ze sklepa, zatopí v kamnech, vymete kamna. 
155  Kč/hod 

Běžné nákupy a pochůzky 
 

Jde o nákup lehčího zboží denní potřeby v nejbližším obchodě od bydliště uživatele. 
Pochůzkou je např. vyzvednutí receptů u lékaře, léků, zaplacení složenek na poště 
apod. 

155  Kč/hod 

Velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení, vybavení domácnosti  
 

Předem domluvený nákup ne zcela běžných věcí, vyžadující více času (oblečení, věci 
do domácnosti…). Jde také o nákup těžkých věcí. 

160  Kč/úkon 

Praní a žehlení prádla a jeho drobné opravy 
 

Uživatel předá špinavé prádlo do prádelny a dostane zpět prádlo čisté. Nebo pracovník 
pomůže s praním přímo v bytě uživatele. Drobnou opravou je např. přišití knoflíku nebo 
v ruce zašití dírky na oblečení apod. 

90  Kč/kg 

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

 

Doprovod dětí do školského zařízení, k lékaři apod. 
 

Pracovník spolu s rodičem doprovodí dítě pěšky, na vozíku či autem do školy, k lékaři, 
na úřad… 

155  Kč/hod 

Doprovod dospělých do školského zařízení, do zaměstnání, k lékaři,  
  na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby 
 

Pracovník doprovodí uživatele pěšky, na vozíku, sanitou či autem k lékaři, na úřad… 
Doprovod je prováděn jen v místech, kde PS působí. 

155  Kč/hod 


