
Centrum sociálních služeb Sokolov, o.p.s. 
ul. J. z Poděbrad 2046,  356 01 Sokolov 

Sazebník úkonů 
                 (na základě  vyhl. MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se prov. někt. ustan. zák. o soc. službách) 

 

   I.  Základní činnosti při poskytování pečovat. 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 120,- Kč /hod 
2. pomoc při oblékání a svlékání vč.spec. pomůcek; 

pomoc při drobném ošetř. úkonu (takového, který není ve 
výhr.  kompetenci zdravotnic. personálu, a 
poskytovaném v souladu s doporučením. ošetřuj. lékaře) 

120,- Kč /hod 
 
 
120,- Kč /hod 

3. pomoc při prostor. orientaci, samost. pohybu                       
ve vnitř. prostoru  

120,- Kč /hod 
 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120,- Kč /hod 
 

b)   pomoc  při osobní hygieně nebo  poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:   
1. pomoc při úkonech osobní hygieny 120,- Kč /hod 
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120,- Kč /hod 
3. pomoc při použití WC 120,- Kč /hod 
 

c)   poskytnutí  stravy  nebo  pomoc při zajištění stravy   
1. dovoz nebo donáška jídla do DPS  á 15.-, 

(+do bytu: + 3,-) 
ve městě Sokolov 
á 18,- 
obce:  á 19,-Kč 

2. pomoc při přípravě jídla a pití 120,- Kč /hod 
3. příprava a podání jídla a pití 120,- Kč /hod 
 

d)   pomoc  při zajištění  chodu domácnosti     
1. běžný úklid a údržba domácnosti; úklid spol. prostor, žehlení 120,- Kč /hod 
2. velký úklid domácnosti (sezonní, po malování);  

mytí oken  
120,- Kč /hod 

3. běžné nákupy           120,-Kč /hod 
 4. pochůzky                120,-Kč /hod 
5. velký nákup          120,-Kč /hod 
6. praní a žehlení prádla (v prostorách poskytovatele)   60,-Kč /kg 
 

e)   zprostředkování  kontaktu  se společenským prostředím 
1. doprovod dětí - do školy, k lékaři atd             a zpět 120,- Kč /hod 
2. nutný doprovod dospělých  - k lékaři, atd      a zpět 120,- Kč /hod 
Účtování úkonů základních činností:  včetně času, nezbyt. k jejich zajištění  (krom úkonu dovoz obědů).                                               
 

II.  Fakultativní úkony: 
Přeprava vozidlem organizace: 
- po Sokolově:    12,-Kč/km pro klienty;   á 15,-Kč pro ostatní (neklienti). 
- mimo Sokolov: 10,-Kč/km jen pro klienty.  (Výjimečně, s ohledem na ostat. provoz, po povol. ředit.). 
Pedikúra:  130,-Kč/úkon pro klienty;  160,-Kč/úkon pro ostatní. 
Zástřih vlasů, vodová ondul., holení: 40,-Kč/15 min pro klienty; 45,-Kč/15 min pro ostatní.  
(Způsob vyúčtování výše uvedených fakult. úkonů: za každých započatých 15 min, vč. dopravy zaměstnance ke klientovi.)          
Vyžádaný dohled na klienta: 120,- Kč/hod (Způsob vyúčtování: dle skutečného času poskytnuté 
služby, vč. dopravy zaměstnance ke klientovi).      
Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a 
dovedností:  120,- Kč/hod                                                                                                   
(Způsob vyúčtování: dle skutečného času poskytnuté služby, vč. dopravy zaměstnance ke klientovi).  
            

                                                                                 Dne:……………………..                                                                                                  


