
 

 C E N Í K  
          poskytovaných úkonů Pečovatelské služby PCP7 

 
I.  Rozsah poskytovaných základních a fakultativních činností 

 

 

číslo Základní činnosti  Úhrad v Kč 

1.   Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 130,-/hod. 
2.   Pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 130,-/hod. 
3.   Pomoc při prostorové orientaci 130,-/hod. 
4.   Pomoc při přesunu na lůžko, nebo vozík 130,-/hod. 
5.   Pomoc při úkonech osobní hygieny 130,-/hod. 
6.   Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,-/hod. 
7.   Pomoc při použití WC 130,-/hod. 
8.   Strava – oběd max. 75,- Kč  

9.   Dovoz nebo donáška oběda max. 22,-/úkon 
10.   Příprava a podání jídla a pití (případně pomoc a podpora) 130,-/hod. 
11.      Běžný úklid a údržba domácnosti 130,-/hod. 
12.   Velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení  115,-/úkon 
13.   Praní a žehlení ložního prádla (popřípadě jeho drobné opravy)    70,-/kg 
14.   Praní a žehlení osobního prádla (popřípadě jeho drobné opravy)   70,-/kg 
15.   Pomoc při zajišťování velkého úklidu (zprostředkování úklidové firmy)  130,-/hod. 
16.   Běžné nákupy (do 5 kg) a pochůzky (s časem stráveným na pochůzce) 130,-/hod. 
17.   Doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, na nákupy a zpět 130,-/hod. 

18.  
 Topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných       
 zařízení 130,-/hod. 

19.   Donáška vody 130,-/hod. 

20.  
 Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení 
zpět 130,-/hod. 

21.  

 Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k 
lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a 
doprovázení zpět 130,-/hod. 

Fakultativní činnosti  

22.   Aktivizace uživatele 130,-/hod. 
23.   Dohled nad uživatelem 130,-/hod. 
24.   Pedikúra 200,-/úkon 

   24. Půjčovné za jídlonosič/obal oběda 10,-/oběd 
25.  Podání oběda v jídelně domů s byty zvláštního určení max. 22,-/oběd 

   26. Doprava automobilem pečovatelské služby 130,-/hod. 
   27. Procházka s uživatelem 130,-/hod. 
   28. Venčení psa 200,-/hod. 

29. 
Jednoduché ošetřovatelské úkony (dohled nad užitím léků, prevence 
dekubitů, dohled na pitný režim, měření teploty) 130,-/hod. 
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II. Konkretizace stanovení výše úhrady  
 

1. Konkrétní cena za stravu je stanovena vždy v jídelním lístku, z kterého si uživatel stravu 
předem vybírá a nepřesahuje maximální cenu uvedenou pod bodem 8. výše. 

2. U úkonů, které mají hodinovou sazbu, se účtuje podle skutečně spotřebovaného času 
nezbytného k zajištění úkonů. Jestliže poskytování netrvá celou hodinu, výše úhrady se 
poměrně krátí. 

3. Pokud úklid zajišťuje vícero pracovníků, násobí se úhrada za čas strávený úklidem počtem 
pracovníků (díky většímu počtu pracovníků úklid trvá kratší dobu). 

4. V případě úkonu (např. hygiena, oblékání), kdy provádí úkon více pracovníků je úhrada 
stanovena za skutečně spotřebovaný čas potřebný k vykonání úkonu bez ohledu na počet 
pracovníků provádějících úkon (tedy za jednoho).    

5. Uživatelům uvedeným v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném 
znění, je pečovatelská služba, s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní 
činnosti, poskytována zdarma. 

6. Fakultativní úkony jsou poskytovány pouze uživatelům, kteří potřebují a využívají základní 
činnosti/úkony. Pouze v případě pedikúry, kdy má uživatel zdravotní obtíže, které nedovolují 
ošetření v běžných provozovnách, jež pedikúru nabízejí, se tento úkon může poskytnout i ve 
chvíli, kdy uživatel jiné služby neodebírá. 

 

III.  Platnost a účinnost 
 
Tento Ceník úhrad nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 04. 2021.  
 
Ke dni nabytí platnosti a účinnosti tohoto Ceníku pozbývá platnosti a účinnosti Ceník předešlý. 
 
Ceník schválila ředitelka Martina Pojarová organizace dne 16. 02. 2021.  


