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Příloha č. 1 

Ceník služeb – PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 
 

Základní činnosti - úhrada za poskytnutí níže uvedených časových činností vychází podle skutečně 

spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše 
úhrady se poměrně krátí. Některé úkony nejsou časové, a proto je u nich zvýrazněna částka včetně jednotky 
(úkon, kg). Úkony jsou dále členěny na terénní (jsou poskytovány v domácnosti uživatele služby a jsou 
označeny písmenem A) nebo ambulantní (jsou poskytovány v zařízení společnosti – ve středisku osobní 
hygieny a jsou označeny písmenem B). 
Ke každému příchodu do domácnosti klienta je připočítána doba nezbytná k zajištění úkonu – jedná se 
především o čas strávený cestou ke klientovi. Tato doba se nezapočítává, pokud je klientovi zajišťován pouze 
úkon A4 (dovoz nebo donáška jídla), nebo klient využívá ambulantních služeb (služeb ve středisku osobní 
hygieny – SOH, úkony B1-B3). 
 
Doba nezbytná k zajištění úkonů 15 Kč/návštěvu 
  
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (A1, B1) 110 Kč/hod 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, 
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (A2, B2) 110 Kč/hod 
1. pomoc při úkonech osobní hygieny, 
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 
3. pomoc při použití WC, 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (A3) 110 Kč/hod 
1. dovoz nebo donáška jídla - 20 Kč/úkon (A4) 
2. pomoc při přípravě jídla a pití,  
3. příprava a podání jídla a pití, 

Pomoc při zajištění chodu domácnosti (A5) 110 Kč/hod 
1. běžný úklid a údržba domácnosti, 
2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování 

130 Kč/hod (A6) 
3. donáška vody, 
4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, 
5. běžné nákupy a pochůzky, 
6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 115 Kč/úkon 
7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy – 50 Kč/kg (A7, B3) 
8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy - 50 Kč/kg (A7, B3) 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (A8) 110 Kč/hod 
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět, 
2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a 
instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 
 
 

Tento ceník služeb je platný od 1.11.2019. 
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