
Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace 

B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor 

 

Sazebník úhrad za poskytování pečovatelské služby platný od 

1.4.2022, schválený Radou města Nový Bor dne  – 7.3.2022 

č. usnesení   2059/22/RM79    
 
 

Úhrady za úkony stanovené 

dle vyhlášky ze dne 18.2.2022, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

 

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

Cena Poznámky  

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 135,-Kč/hod.*  

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně 
speciálních pomůcek, 

135,-Kč/hod.*  

3. pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 

135,-Kč/hod.*  

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 135,-Kč/hod.*  

b) pomoc při osobní hygieně, nebo 
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

Cena Poznámky  

1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 135,-Kč/hod.*  

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 135,-Kč/hod.*  

3. pomoc při použití WC, 135,-Kč/hod.*  

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při 
zajištění stravy:  

Cena Poznámky  

1.zajištění stravy odpovídající věku, zásadám 
racionální výživy a potřebám dietního 
stravování,  

Cenu za poskytnutí 
stravy si stanovují 
vývařovny samy  

 

2. dovoz oběda (Nový Bor), 25,-Kč/úkon  

3. dovoz oběda (ostatní obce)  35,-Kč/úkon  

4. donáška oběda (platí pro budovy DPS B. 
Egermanna, Svatopluka Čecha, Žižkova), 

15,-Kč/úkon  

5. pomoc při přípravě jídla a pití, 135,-Kč/hod.*  

6. příprava a podání jídla a pití (vaření), 135,-Kč/hod.*  

 
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti: 

 
Cena 

 
Poznámky  

1. běžný úklid a údržba domácnosti,  135,-Kč/hod.*  



2. pomoc při zajištění velkého úklidu 
domácnosti, např. sezónního úklidu, úklidu 
po malování,  

135,-Kč/hod.* úkon, poskytujeme pouze 
uživatelům, kteří využívají 

běžný úklid 

3. donáška vody,  135,-Kč/hod.* v případě náhradního 
zásobování vodou 
z důvodu havárie 

4. topení v kamnech, včetně donášky a 
přípravy paliva, údržba topných zařízení,  

135,-Kč/hod.* donáška uhlí a dříví, nikoliv 
skládání uhlí a sekání dříví  

5. běžné nákupy a pochůzky (lékař, lékárna, 
platba na poště, zařizování na úřadech), 

135,-Kč/hod.*  

6. velký nákup (např. týdenní nákup, nákup 
ošacení a nezbytného vybavení domácnosti), 

140,-Kč/úkon  

7. praní a žehlení ložního a osobního prádla 
(včetně odvozu a dovozu prádla, popřípadě 
jeho drobné opravy), 
pouze žehlení prádla, 

80,-Kč/kg 
 
 

40,-Kč/kg 

 

e) zprostředkování kontaktu se 
společenským prostředím:  

Cena Poznámky  

1. doprovázení dospělých do školy, 
školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 
orgány veřejné moci a instituce poskytující 
veřejné služby a doprovázení zpět, 

135,-Kč/hod.*  

Úhrada za fakultativní služby ** Cena  Fakultativní služby mohou 
využívat pouze uživatelé 

pečovatelské služby  

1. perličková koupel v masážních vanách ve 
Středisku osobní hygieny (30 min.), 

300,-Kč/úkon Nutné lékařské doporučení 

2. masáže – poskytuje pracovník organizace 
masáž krční páteře (20 min..) 
masáž celých zad,  (30 min.) 
 

 
200,-Kč/úkon 
300,-Kč/úkon 

 

Masáže jsou zajišťovány v 
provozovně masáží DPS 

B.Egermanna 950 

3. pedikúra – poskytuje pracovník 
organizace,  
v „pedikérně“ DPS B.Egermanna, v 
domácnosti obyvatele DPS, 
 
pedikúra u uživatelů služby bydlících mimo 
DPS,  

 
 

300,-Kč/úkon 
 
 

340,-Kč/úkon  

 

4. pedikúra + manikúra - poskytuje pracovník 
pečovatelské služby,  
v „pedikérně“ DPS B.Egermanna, v 
domácnosti obyvatele DPS, 
 
pedikúra + manikúra u uživatelů služby 
bydlících mimo DPS,  

 
 

350,-Kč/úkon 
 
 

390,-Kč/úkon 

 

5. dohled nad uživatelem služby (dohled nad 
požitím léků) – (časová dotace 5 minut) 

25,-Kč/úkon  

6. pomoc při prostorové orientaci, 
samostatném pohybu ve vnějším prostoru  
 

 200,-Kč/hod.*  



7. pomoc při výběru jídla z jídelního lístku  10,-Kč/úkon  

8. doprava vozidly do Střediska osobní 
hygieny (SOH) 

50,- Kč (do SOH) 
50,-Kč cesta zpět 

 

9. půjčovné za nerezový jídlonosič v 
termoobalu,  

5,- Kč/den  

10. použití vysavače pečovatelské služby,  50,-Kč/úkon  

11. kopie (jídelní lístek, zdravotní 
dokumentace uživatele apod.) 

 3,-Kč/1 kopie  
5,-Kč/oboustranně  

 

12. půjčovné za kompenzační pomůcky***: 

 
Vozík mechanický, 
Židle toaletní (pevná, na kolečkách) 
Chodítko pevné, čtyřbodové 
Chodítko – 4 kolové  
Židle na vanu (otočná), 
Nástavec na WC, 
 

 

  
300,-Kč/měsíc 
150,-Kč/měsíc 
100,-Kč/měsíc 
200,-Kč/měsíc 

         200,-Kč/měsíc 
150,-Kč/měsíc 

 

 

 
* účtován je skutečně spotřebovaný čas nezbytný k zajištění úkonů po celých minutách 
** fakultativní služby lze poskytnout pouze za předpokladu, že jsou doplňkem základních poskytovaných 
úkonů pečovatelské služby  
*** půjčovatel seznámí uživatele s obsluhou pomůcky a názorně předvede způsob použití 
 

Pečovatelská služba se s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti uvedené v zák. 
č. 108/2006 Sb., § 40 odst. 2 písm. c) poskytuje bez úhrady: 
a) rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, 
b) účastníkům odboje 
c) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 
47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 
Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 
22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí 
svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil 
ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců, 
d) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto 
zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve 
vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 
zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře 
s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, 
popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 
měsíců, 
e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) 
 


