
SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOKOLOV 
příspěvková organizace 

Komenského 113, 356 01  Sokolov 

 

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA PEČOVATELSKÉ ÚKONY 
(úhrady jsou stanoveny v návaznosti na ustanovení vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) 

Platnost od 1. 10. 2021 

 

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

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120 Kč/hod. 

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč/hod. 

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120 Kč/hod. 

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč/hod. 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

Pomoc při úkonech osobní hygieny 120 Kč/hod. 

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120 Kč/hod. 

Pomoc při použití WC 120 Kč/hod. 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

Pomoc při přípravě jídla a pití, vč. mytí a úklidu nádobí 120 Kč/hod. 

Příprava a podání jídla a pití, vč. mytí a úklidu nádobí 120 Kč/hod. 

Dovoz nebo donáška jídla    10 Kč /úkon 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti 

Běžný úklid a údržba domácnosti 120 Kč/hod. 

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti – sezónní úklid, po malování 120 Kč/hod. 

Běžné nákupy a pochůzky  120 Kč/hod. 

Velký nákup – týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 115 Kč/úkon 

Praní a žehlení osobního prádla a ložního prádla, popř. drobné opravy   60 Kč/kg 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

Doprovázení k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné 

služby a doprovázení zpět 

120 Kč/hod. 

Fakultativní činnosti (nevymezené vyhláškou č.505/2006 Sb., v platném znění 

Dohled nad uživatelem 120 Kč/hod. 

Dohled nad příjmem léků 120 Kč/hod. 

Zajištění služby – pedikúra, manikúra, kadeřnice (za telefonicky hovor) ---- 

Pronájem nerezového jídlonosiče 10 Kč/měsíc 

Doprava vozidlem poskytovatele (po městě Sokolov)  

 

Doprava vozidlem poskytovatele (Sokolov - Karlovy Vary) 

15 Kč/ 
jednotlivá jízda 

128 Kč/  

*účtován je skutečný spotřebovaný čas nezbytný k zajištění 

 úkonů po celých minutách 

 

V Sokolově dne 1.10.2021     Mgr. Bc. Kateřina Trnková 

                  Vedoucí pečovatelské služby   


