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Předpis pro úhradu za činnosti a úkony pečovatelské služby 

platný od 1. července 2015 
 

 

Předpis pro úhradu je stanoven v  souladu s vyhláškou č. 389/2013 Sb., kterou se mění  

vyhláška č. 505/2006 Sb.,  kterou se provádějí  některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách v platném znění.  
 

Úhrada za poskytovanou pečovatelskou službu 
 

 

Úhradu nákladů za poskytování pečovatelské služby hradí uživatel ve výši sjednané ve 

smlouvě uzavřené s poskytovatelem. S ohledem na osobní cíl uživatele jsou na základě 

smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby dohodnuty základní, případně fakultativní 

činnosti, jejich četnost (počet návštěv k zajištění služby) a výše úhrady za ně dle 

Sazebníku úhrad, který je přílohou tohoto Předpisu.  
Kromě toho poskytuje OÚSS další služby - základní sociální poradenství a odborné 

sociální poradenství, které jsou dle citovaného zákona bezplatné. 

 

 

Všechny, Sazebníkem tohoto Předpisu stanovené úhrady za poskytované úkony 

pečovatelské služby, jsou v souladu s § 6  vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a ve které je  

stanovena maximální výše úhrad za  tyto  služby. 

 

Za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4 a písm. d) bodech 1 až 6 

Sazebníku je stanovena maximální výše úhrady za hodinu poskytování pečovatelské služby. 

Výše úhrady pak bude vypočítána podle skutečně spotřebovaného času nezbytného 

k zajištění úkonů. To znamená, že pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného 

k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.  

 

Stanovené finanční částky pro fakultativní činnosti jsou uvedeny v Sazebníku. 

 

Bez úhrady jsou základní činnosti pečovatelské služby poskytovány  

dle § 75  cit. zákona těmto skupinám: 
 

- rodinám, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do čtyř let věku těchto dětí, 

- účastníkům odboje dle zákona č. 255/1946 Sb., na základě předloženého dokumentu, 

- pozůstalým manželům (manželkám) starším 70 let po účastnících odboje, 

- rehabilitovaným osobám dle zákona č. 119/1990 Sb., na základě předloženého dokumentu, 

  jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil alespoň 12 měsíců, 

- pozůstalým manželům - manželkám po osobě rehabilitované podle zákona č. 119/ 1990    

Sb., starší 70 let  
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- osobám zařazeným v minulosti v táboře nucených prací pokud celková doba pobytu činila 

12 měsíců. 

- pozůstalým manželům – manželkám po osobě zařazené  v minulosti  v táboře nucených 

prací nebo v pracovním útvaru, kde doba pobytu činila 12 měsíců, starší 70 let. 

  

 

V souvislosti s úhradou za pečovatelskou službu je poskytovatel povinen:  
- předložit uživateli vyúčtování úhrady za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do 10. dne 

následujícího měsíce, 

- písemně vyúčtovat přeplatky za neodebranou stravu (obědy) a vyplatit je uživateli 

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za který přeplatek vznikl 

- informovat uživatele o změně Předpisu pro úhradu za služby a úkony pečovatelské služby. 

 

 

Povinnosti uživatele: 
- provádět úhradu za poskytování pečovatelské služby za skutečně poskytnuté úkony dle 

pracovního výkazu zaměstnance v celkové částce uvedené v měsíčním vyúčtování, 

- provádět úhradu zpětně, nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce,  

- provést úhradu za fakultativní činnosti v hotovosti, ihned po předání vyúčtování této činnosti 

- provést úhradu v poslední den poskytované služby v kalendářním měsíci, za který má 

úhradu platit v případě, že byla služba přerušena nebo zrušena. 

 

 

Tento „Předpis pro úhradu za činnosti a úkony pečovatelské služby“ je nedílnou součástí 

„Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby“, která je uzavírána s uživatelem.  

Nedílnou součástí tohoto dokumentu je „Sazebník úhrad za činnosti a úkony pečovatelské 

služby“, který je cenovým předpisem pro okrskové sestry při stanovení úhrady                                 

za pečovatelskou službu a informačním dokumentem pro zájemce o služby. 

 

 

 

 

 

Bc. Michal Souček 

                                                                                                                    ředitel 

 

 

 

Aktualizace: J. Volfová (z důvodu novelizace zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách) 

 

Platnost od 1. 7. 2015                  
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Sazebník úhrad za činnosti a úkony pečovatelské služby 

platný od 1. července 2015 
 

Úhrada je stanovena v souladu s vyhláškou č. 389/2013 Sb., kterou se mění vyhláška               

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí  některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, v platném znění.  

 

Schváleno Radou MČ Praha 8 č. Usn. RMC 0148/2015  ze dne 18. 3. 2015. 
                                                           

Úhrada za úkony pečovatelské služby pro uživatele pečovatelské služby 

Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb v Praze 8 

      

      a) úhrada stanovená OÚSS a schválena Radou MČ Praha 8 

      b) maximální částka v Kč, daná vyhláškou č. 389/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb.,                    

o sociálních službách, v platném znění 

     

1. Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby: 

a)   b) 

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 
-------------------------------------------------------------------------------------------  

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití               120Kč /hod.          130Kč/hod. 

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek            120Kč /hod.          130Kč/hod. 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve 

     vnitřním prostoru                  120Kč /hod.          130Kč/hod. 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík                120Kč /hod.          130Kč/hod. 

 

       b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

              osobní hygienu: 
     -----------------------------------------------------------------------------------------------  

              1. pomoc při úkonech osobní hygieny                120Kč /hod.          130Kč/hod. 

              2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty                120Kč /hod.          130Kč/hod. 

 3. pomoc při použití WC                  120Kč /hod.          130Kč hod. 

        

        c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 
----------------------------------------------------------------------------------  

       1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy 

            a potřebám dietního stravování 1 x denně (oběd)                  43,- až 75 Kč za oběd              75Kč za oběd 

 2. dovoz nebo donáška jídla      18Kč /úkon            30Kč/úkon 

            odběr obědů v jídelně DPS                                                                 15Kč /úkon                     30Kč/úkon 

            dovoz obědů v sobotu, neděli a ve svátky                                           25Kč/úkon            30Kč/úkon 

 3. pomoc při přípravě jídla a pití                  120Kč /hod.            130Kč/hod. 

 4. příprava a podání jídla a pití                  120Kč /hod.            130Kč/hod.   

 

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 
----------------------------------------------------------------- 

 1. běžný úklid a údržba domácnosti               120Kč /hod.          130Kč/hod. 

 2. údržba domácích spotřebičů                120Kč /hod          130Kč/hod.   

 3. donáška vody                  120Kč /hod.          130Kč/hod. 

 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva                       120Kč /hod.          130Kč/hod. 

 5. běžné nákupy a pochůzky                                           120Kč/hod.          130Kč/hod. 

              6. velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení  
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            a nezbytného vybavení domácnosti               115 Kč/úkon           115 Kč/úkon 

       7. praní a žehlení ložního prádla, případně jeho 

            drobné opravy       60Kč /kg  70/kg 

       

8. praní a žehlení osobního prádla, případně  

            jeho drobné opravy                                                                             60Kč/ kg                            70/kg  

        9. praní a žehlení prádla – vlastní doprava do DPS   50Kč /kg  70/kg 

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

        1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři 

                  a doprovázení zpět                120Kč/hod.         130Kč/hod. 

        2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, 

                  zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce 

                  poskytující veřejné služby a doprovázení zpět             120Kč/hod.                   130Kč/hod. 

 

Výše úhrady za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a) a b), písm. c) bodech 3 a 4 a písm. d) bodech 1 

až 6 bude vypočítána podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů.  

 

 

2. Fakultativní činnosti (stanovené smluvními cenami) 

----------------------------------------------------------------------------------------            
       a) dohled nad dospělou osobou                                  120Kč/hod. 

       b) dovoz uživatele vozidlem OÚSS (koupání)                                   8Kč /1km         

       c) venčení psů                                                                              120Kč/hod. 

 

 

3. Další služby (bez úhrady) 
 

Tyto služby poskytuje OÚSS v Praze 8 vlastními zaměstnanci nebo, zprostředkovaně zajišťuje 

jejich poskytování uživatelům ve smyslu § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách                   

a § 3 a § 4 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., vše v platném znění. Tyto služby jsou bezplatné               

a má na ně nárok každý zájemce o poskytování sociálních služeb a každý uživatel. 

 

Základní sociální poradenství: 

--------------------------------------- 

a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální 

služby, 

b) informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb uživatele a o jiných 

formách pomoci, 

c) informace o základních právech a povinnostech uživatelů v souvislosti s poskytováním sociálních 

služeb a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a 

zabránění vzniku závislosti na sociální službě, 

d)informace o možnostech podpory členů rodiny, pokud se podílejí na péči o uživatele.  

 

 Odborné sociální poradenství: 
---------------------------------------- 

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zprostředkování navazujících služeb, 

b) sociálně-terapeutické činnosti – poradna pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

    ca) pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 

d) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím. 
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Bc. Michal Souček 

                                                                                                                               ředitel 

 

 

 

 

Aktualizace: J. Volfová (z důvodu novelizace zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách) 

 

Platnost od 1. 7. 2015     


