
Příloha č. 1         

 

 CENÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – PEČOVATELSKÁ 

SLUŽBA 

 

Rozsah úkonů:   
 

Pokud poskytování výše uvedených úkonů, včetně času nezbytného k jejich  

zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. 

Cena obědů se odvíjí a mění v rámci smlouvy sjednané s dodavatelem. 

 

Platnost ceníku: od 1. 3. 2023 

Schválila: Mgr. Jarmila Berná, MBA 

 

 

 

 

 ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:  

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

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

2. Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek 130 Kč/1 hod 

3. Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 130 Kč/1 hod 

4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 130 Kč/1 hod 

b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

1. Pomoc při úkonech osobní hygieny (otírání, koupání) 130 Kč/1 hod 

2. Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130 Kč/1 hod 

3. Pomoc při použití WC 130 Kč/1 hod 

c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy  

1. Zajištění stravy odpovídající věku a zásadám racionální výživy a potřebám 89 Kč/oběd 

2. Dovoz nebo donáška oběda 25 Kč/úkon 

3. Pomoc při přípravě jídla a pití (pomoc s ohřátím, nachystáním na talíř) 130 Kč/1 hod 

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti  

1. Běžný úklid a údržba domácnosti 130 Kč/1 hod 

2. Údržba domácích spotřebičů 130 Kč/1 hod 

3. Donáška vody 130 Kč/1 hod 

4. Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 130 Kč/1 hod 

5. Běžné nákupy a pochůzky 

(první pochůzka/každá další) 

130 Kč/1 hod  

 (33 Kč/17 Kč) 

6. Velký nákup (týdenní nákup, nákup pití, ošacení, vybavení domácnosti) 110 Kč/úkon 

7. Praní a žehlení ložního prádla a popř. jeho drobné opravy 60 Kč/kg 

8. Praní a žehlení osobního prádla a popř. jeho drobné opravy 60 Kč/kg 

f) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím  

1. Doprovod (mimo domov-k lékaři, na instituce, úřady, orgány veřejné moci atd.) 130 Kč/1 hod 

 FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI:  

1. Denní péče – dohled 130 Kč/1 hod 


