
Pečovatelská služba Městec Králové, s.r.o. 
Vnitřní pravidla poskytované péče 

 

Sazebník poskytovaných úkonů pečovatelské služby Městec Králové, s.r.o. 

účinnost od 01.12.2020 

(dle Vyhlášky MPSV č. 391/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se  
provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů) 

 
 

Poř.  
Číslo 

úkony 
Max. výše úhrady 

(stanoveno  
vyhláškou) 

Plná úhrada 
(navrhovaná 

úhrada) 

a) Pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu 

  

1. pomoc a podpora při podávání jídla a 
pití  

130,- / hod. 108,- / hod 

2. 
pomoc při oblékání a svlékání včetně 

speciálních pomůcek 
130,- / hod. 108,- / hod 

3. 
Pomoc při prostorové orientaci,  

samostatném pohybu ve vnitřním  
prostoru 

130,- / hod. 108,- / hod 

4. 
Pomoc při přesunu na lůžko nebo 

vozík 
130,- / hod. 108,- / hod 

    

b) 

Pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu 

Max. výše úhrady 
(stanoveno  

vyhláškou) 

Plná úhrada 

(navrhovaná 

úhrada) 

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- / hod. 108,- / hod 

2. Pomoc při úkonech osobní hygieny ve 
středisku osobní hygieny 

130,- / hod. 128,- / úkon 

3. Hygiena a péče o nohy 130,- / hod. 
130,- / úkon 

+ 70,- cesta 

4. Pomoc při základní péči o vlasy a 
nehty 

130,- / hod. 108,- / hod 

5. Pomoc při použití WC 130,- / hod. 108,- / hod 
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Poř. 

Číslo úkony 

Max. výše úhrady 
(stanoveno  

vyhláškou) 

Plná úhrada 

(navrhovaná 

úhrada) 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc 
při zajištění stravy 

  

1. 

Zajištění stravy odpovídající věku,  
zásadám racionální výživy a potřebám  

dietního stravování 

160,-/celodenní  
75,-/oběd 

65,- / oběd 

+ 20,- dovoz 

2. 

Dovoz nebo donáška jídla 
1 osoba 

2 osoby (manželský pár, sourozenecká 
dvojice apod.) 

25,- / úkon 20,- dovoz 

3. Pomoc při přípravě jídla a pití 130,- / hod. 108,- / hod 

4. 
Příprava a podání jídla a pití; tato  

základní činnost může být zajišťována  
jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4 

130,- / hod. 108,- / hod 

    

    

  

d) Pomoc při zajištění chodu 
domácnosti 

Max. výše úhrady 
(stanoveno  

vyhláškou) 

Plná úhrada 

(navrhovaná 

úhrada) 

1. Běžný úklid a údržba domácnosti 130,- / hod. 108,- / hod 

2. Údržba domácích spotřebičů 130,- / hod. 108,- / hod 

3. 
Pomoc při zajištění velkého úklidu  

domácnosti, např. sezónního úklidu,  
úklidu po malování 

130,- / hod. 128,- / hod 

4. Donáška vody 130,- / hod. 108,- / hod 

5. 
Topení v kamnech včetně donášky a  

přípravy topiva, údržba topných 
zařízení 

130,- / hod. 128,- / hod 

6. Běžné nákupy a pochůzky 130,- / hod. 108,- / hod 

7. 
Velký nákup, např. týdenní nákup,  

nákup ošacení a nezbytného vybavení  
domácnosti 

130,- / úkon 128, - / hod 
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d) Pomoc při zajištění chodu 
domácnosti 

Max. výše úhrady 
(stanoveno  

vyhláškou) 

Plná úhrada 

(navrhovaná 

úhrada) 

8. Praní a žehlení ložního prádla, popř.  
jeho drobné opravy 

65,- / kg prádla 65,- / hod 

9. Praní a žehlení osobního prádla, popř.  
jeho drobné opravy 

65,- / kg prádla 65,- / hod 

    

e) Zprostředkování kontaktu se  
společenským prostředím 

Max. výše úhrady 
(stanoveno  

vyhláškou) 

Plná úhrada 

(navrhovaná 

úhrada) 

1. 

Doprovázení k lékaři, na orgány 
veřejné moci a instituce poskytující 

veřejné služby a 
doprovázení zpět s použitím osobního 

automobilu PSMK 

130,- / hod. 128,- / hod 

 

Zpracovala: Bc. Kamila Petrášková, MBA 


