
Název činnosti Kč/hodinu

I. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

a)pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,-

b)pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 130,-

c)pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, polohování 130,-

d)pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

i vnějším prostoru, doprovod při chůzi, doprovod výtahem
130,-

II. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro 

osobní hygienu

a)pomoc při úkonech osobní hygieny 130,-

b)pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,-

c)pomoc při použití WC 130,-

III. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

a) Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a 

odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního 

stravování

235,-

b)pomoc při přípravě stravy a pití 130,-

IV. Poskytnutí ubytování

a) Ubytování (topení, úklid, praní, drobné opravy ložního a 

osobního prádla a ošacení)
280,-

V. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

a) Doprovod k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové 

aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné 

služby a jiné navazující sociálníé služby a doprovázení zpět

130,-

b) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc 

a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 

osob

130,-

VI. Sociálně terapeutické činnosti

a) Socioterapuetické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji 

nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovednstí 

podporujících sociální začleňování osob

130,-

VII. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při 

obstarávání osobních záležitostí

a) Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a 

oprávněných zájmů
130,-

b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí 130,-

VIII. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a) Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovednstí
130,-

b) Podpora při zajištění chodu domácnosti 130,-

Sazebník úkonů odlehčovací služby platný od 1.1.2023

Sazebník provaděných základních úkonů při poskytování sociálních služeb v 

odlehčovací službě dle §10 Vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provdějí některá 

ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách.



Fakultativní činnosti

a) Práce všeobecné zdravotní sestry (6:00 - 22:00) 35,-/úkon (10min)

b) Práce všeobecné zdravotní sestry (22:00 - 6:00) 50,-/úkon (10min)

c) Příprava a podání léků 35,-/úkon (10min)

d) Aplikace inzulínu 18,-/úkon (5min)

e) Měření fyziologických funkcí (TK, TT) 35,-/úkon (10min)

f) Odběr bilogického materiálu 18,-/úkon (5min)

g) Odvoz materiálu do laboratoře 10,-/km + 130,-/hod

h) Péče o stomii 35,-/úkon (10min)

ch) Péče o permanentní močový katetr 35,-/úkon (10min)

i) Odběr a vyšetření krve glukometrem 35,-/úkon (10min)

j) Péče o ránu 35,-/úkon (10min)

k) Zajištění dopravy vozidlem poskytovatele 10,-/km + 130,-/hod

l) Nákup na přání uživatele 10,-/km + 130,-/hod

m) Pedikůra 250,-/úkon

n) Kadeřinice 120,-/úkon

Poznámky k ceníku

1. Stanovení úhrad za jednotlivé úkony odlehčovací služby jsou v slouladu se zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. (§ 10), kterou se 

pravádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. Výše úhrady za poskytnuté odlehčovací služby činí částku podle spotřebovaného času 

(včetně času nezbytného k zajištění úkonu).


